
     Zduńska Wola, dnia ....................................... 
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....................................................... 
adres 

 

        Wójt Gminy Zduńska Wola 

        ul. Zielona 30 

        98-220 Zduńska Wola 

 

 Proszę o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego / studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Zduńska Wola na działkę nr ......................................... położonej we wsi 

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

 

 

 

 

 

........................................................ 
         podpis 

 

 

Pobrano opłatę administracyjną w wysokości ………..….. zł 

Nr pokwitowania .................................... z dnia ........................................... . 



Zgodnie z rozporządzeniem 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 dotyczącej zarządzania 

danymi (tzw. RODO). 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Zduńska Wola, ul. Zielona 30, 98-

220 Zduńska Wola, e-mail: sekretariat@gminazdunskawola.pl 

(http://www.zdunskawola.bip.net.pl/?c=83). Nad bezpieczeństwem przetwarzania danych osobowych 

czuwa Inspektor Ochrony Danych – Tomasz Dygała, kontakt: iod@ugzw.com.pl. 

Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Gminę Zduńska Wola jest wypełnienie obowiązku 

ustawowego. Czas, przez jaki będą przetwarzane dane osobowe, jest uzależniony od podstawy 

prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych przez Gminę Zduńska 

Wola. Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, w tym 

obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. 

Zgodnie z RODO, przysługują Państwu uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

żądanie od Administratora dostępu do treści danych osobowych, sprostowania danych osobowych, 

usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienie sprzeciwu 

wobec przetwarzania danych osobowych. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku, gdy uznacie, że 

przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ww. rozporządzenia. Dane Państwa mogą 

być udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców: innym organom publicznym 

upoważnionym do tego obowiązującymi przepisami, podmiotom które przetwarzają Państwa dane 

osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzania danych osobowych. 

Państwa dane nie będą poddawane profilowaniu. 

Pod adresem http://www.zdunskawola.bip.net.pl/?c=729 znajduje się polityka prywatności. 

Podanie przez Państwa danych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Urzędzie Gminy Zduńska 

Wola. Podanie danych jest obowiązkowe: jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa, 

dobrowolne: jeżeli odbywa się na podstawie Państwa zgody lub ma na celu zawarcie umowy. 

Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji czynności urzędowych. 

 


