
PROSZĘ O CZYTELNE WYPEŁNIANIE WNIOSKU 
 

 

 
 
 

………………………………………………………                                                                        Firlej, dnia …………….……..20..… r. 
(Imię i nazwisko lub nazwa wnioskodawcy) 

 
……………………………………………………... 
 
………………………………………………………  
(Adres wnioskodawcy )    

 

………………………………………………………     Wó jt  G min y F i r le j  
(Telefon kontaktowy) 

 
 

WNIOSEK 
O wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Firlej 
 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2003 Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) wnioskuję o wydanie wypisu i wyrysu 
z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego: 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………................................................ 

(numer ewidencyjny działki/działek, położonych w obrębie ewidencyjnym) 
 
 

Niniejszy wypis i wyrys jest niezbędny w celu: 
- uzyskania pozwolenia na budowę* 
- zgłoszenia robót budowlanych polegających na*: 

 
…………………………………………………………………………………………………................................................ 

(rodzaj inwestycji/robót budowlanych) 

 
 
 

……………………………………. 
                                                                                                                                       Podpis wnioskodawcy 

 

Do wniosku załączam: 

 dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie wypisu i wyrysu 
 
 

* niepotrzebne skreślić 
 
Opłata skarbowa od wypisu z tekstu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: 
- do 5 stron - 30zł  
- powyżej 5 stron - 50zł  
Od wyrysu z części graficznej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:  
- Za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 - 20zł, - Nie więcej niż 200zł 

 
Klauzula informacyjna: 
Zgodnie  z art. 13 ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych  osobowych w dnia     27 kwietnia  2016 r. ( Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję że:  
1.administratorem Pani/Pana danych jest  Gmina Firlej z siedziba w Firleju ul. Rynek 1, 21-136 Firlej. 
2. Pani/Pana  dane osobowe  przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu i mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do 
ich otrzymania na podstawie przepisów prawa. 
3. Posiada Pani/Pan  prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.  
4. Pani/Pan dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.  
5. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
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