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Wniosek 
 Proszę o wydanie odpisu ustaleń tekstowych i graficznych (wypisu i wyrysu) miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego lub Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Sandomierza, dla działki numer ewidencyjny ……...........…………………… 

obręb……...., położonej w Sandomierzu przy ul. ……………………………………………………………... 

Niniejszy dokument jest niezbędny w celu przedłożenia…………………………………........................... 

 

 
 
 
 

Odbiór dokumentów: 
� Osobiście 
� Przesłać pocztą 
 
Opłata skarbowa 
Na podstawie Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2019.1000 t. j. z dnia 2019.05.28) 
pobierana jest opłata skarbowa za wydanie wypisu i wyrysu, określona w załączniku do ustawy. 
 
Za wydanie  wypisu (ustalenia tekstowe): 

� do 5 stron – 30,00 zł 
� powyżej 5 stron – 50,00 zł 

 
Za wydanie wyrysu (ustalenia graficzne): 

� za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub 
rozpoczęta część  odpowiadającą stronie formatu A4 – 20,00 zł 

� nie więcej niż 200,00 zł  
Opłatę skarbową można uiścić w formie gotówkowej w kasie Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, Plac 
Poniatowskiego 3, I piętro, albo bezgotówkowo na poniższy numer rachunku bankowego:  
79 9429 0004 2001 0000 1300 0040 Bank Spółdzielczy o/ Sandomierz. 
 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Sandomierz z siedzibą Plac Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz, reprezentowana przez Burmistrza Miasta 
Sandomierza. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którego jednym z zadań jest udzielanie informacji osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez 
administratora. Może Pan/Pani skontaktować się z za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: magdalena.zukowska@um.sandomierz.pl , pod numerem telefonu 15/ 
81-54-193 lub pisemnie na wskazany wyżej adres siedziby administratora. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania realizacji wydania wypisu i wyrysu z miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2018.1945 t. j.). 
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: pracownicy posiadający upoważnienie do przetwarzania danych, organy uprawnione do żądania dostępu do danych 
osobowych. Pani/Pana dane osobowe, które zebrane zostały w celu spełnienia wymogów prawa adekwatnych do sytuacji przetwarzania będą przetwarzane przez okres 
niezbędny w celu rozstrzygnięcia ewentualnych roszczeń. Prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do otrzymania ich kopii. Zasady i tryb realizacji tego prawa są 
szczegółowo uregulowane w art. 15 RODO; Ma Pan/Pani Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego [Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych]. Warunki i tryb 
korzystania ze środków ochrony prawnej są szczegółowo uregulowane w Rozdziale VIII RODO. Podanie danych jest niezbędne do realizacji ww. celów i wynika z art. 23 ust. 1 pkt 
2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1000). W przypadku realizacji zadań ustawowych obowiązek podania danych 
osobowych wynika z określonych przepisów prawa, w pozostałych przypadkach ma charakter dobrowolny. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom 
upoważnionym na podstawie i w granicach przepisów prawa. Każdy ma prawo dostępu do swoich danych, prawa ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzanych danych 
osobowych zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych. 

Burmistrz 
Miasta Sandomierza 

Wnioskodawca 
……………………………………….. 

……………………………………….. 
(imię, nazwisko lub pełna nazwa) 

……………………………………….. 

Adres 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 
        numer telefonu (nie obowiązkowo)           

                     

Burmistrz Miasta Sandomierza 
Plac Poniatowskiego 3 

27-600 Sandomierz 

 
 

…………………………………….. 
(podpis) 
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