Urząd Gminy Stara Kornica

BUZ.6727.

2021_6727_04

znak sprawy (nadaje pracownik merytoryczny)

WNIOSKODAWCA / INWESTOR

.......................................................................

Imię i nazwisko wnioskodawcy / Nazwa

.......................................................................
.......................................................................

Adres zamieszkania / Siedziba
.......................................................................

Nr telefonu / e-mail

PEŁNOMOCNIK

.......................................................................

Imię i nazwisko

.......................................................................
.......................................................................

Adres
.......................................................................

Nr telefonu / e-mail

Wójt Gminy Stara Kornica
08-205 Stara Kornica 191
W N I O S E K o wydanie wypisu i wyrysu
z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP)
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. 2003 Nr 80 poz. 717 z zm.) wnioskuję o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Kornica, dla terenu
położonego w miejscowości (obrębie geodezyjnym): .................................................................................... ,
oznaczonego numerem geodezyjnym działki: ............................................................................................... ,
celem: ........................................................................................................................................................... .
Sposób odbioru:
odbiorę osobiście w Urzędzie Gminy Stara Kornica
proszę przesłać pocztą na podany adres.
Do wniosku dołączam:
1.
Mapa poglądowa z zaznaczonym terenem będącym przedmiotem wniosku
2.
Dowód opłaty skarbowej za wydanie wypisu i wyrysu
3.
Pełnomocnictwo (dołącza się, jeśli jesteś reprezentowany przez pełnomocnika wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej za jego udzielenie)
/oryginał lub uwierzytelniona kopia/
4.
inne: ..................................................................................................................................................................................
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych tzw. „RODO”) informujemy, że zasady przetwarzania Pana/Pani danych osobowych oraz
przysługujące Panu/Pani prawa z tym związane opisane są w „Klauzuli informacyjnej” zamieszczonej na stronie internetowej gminy:
http://www.kornica.org w zakładce Informator/Polityka prywatności – RODO oraz w siedzibie Urzędu Gminy Stara Kornica.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych Wójta Gminy Stara Kornica. Podaję dane
dobrowolnie i oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej.

Stara Kornica, dnia ................... 20…….. r.

...............................................................................
(podpis

wnioskodawcy

lub

pełnomocnika

UWAGA:
a) właściwe zaznaczyć ☒
b) Opłatę skarbową należy wnieść w kasie urzędu lub przelewem na konto.
Konto Urzędu Gminy Stara Kornica,08-205 Stara Kornica 191 nr rachunku: 14 8035 0000 0000 1658 2000 0010 BS w Kornicy,
tytułem: opłata skarbowa wypis i wyrys z MPZP
Od wypisu: do 5 stron – 30 zł, powyżej 5 stron – 50 zł,
Od wyrysu: 20 zł za każdą pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4, nie więcej niż 200 zł.

