
Radzyń Podlaski, dnia ................................ r. 
 
Wnioskodawca: 
 
....................................... 
 
....................................... 
 
....................................... 

 
Burmistrz Miasta  
Radzyń Podlaski 

 
 

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 
 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym wnioskuję o wydanie wypisu i wyrysu z planu dla 
nieruchomości położonej w Radzyniu Podlaskim przy ulicy ......................................... 
.........................................................................., oznaczonej numerem ewidencyjnym 
działki ....................... w obrębie nr...................... 
 Wypis i wyrys jest mi potrzebny w sprawie ........................................................  
..................................................................................................................................... . 

            
            W załączeniu dowód uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 90 złotych  
           – w przypadku naliczenia wyższej kwoty wniosę stosowną opłatę. 

 
Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski z siedzibą w Radzyniu 
Podlaskim, ul. Warszawska 32. Kontakt z inspektorem ochrony danych: Radzyń Podlaski,  
ul. Warszawska 32, targonskir@radzyn-podl.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celu wydania 
wypisu i wyrysu z miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego Miasta Radzyń Podlaski  
i mogą być przechowywane przez okres 5 lat od dnia złożenia wniosku. Administrator może 
udostępnić dane osobowe tylko podmiotom uprawnionym. Osobie, której dane dotyczą przysługuje 
prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także wniesienia skargi  
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z naruszeniem przepisów o ochronie 
danych osobowych. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 

 
 

....................................................... 
     (Podpis) 

 
           
            Pouczenie: 

1.  Zgodnie z częścią I, punkt 51 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. 
     (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044, z późn. zm.) wysokość opłaty skarbowej za wydanie wypisu i wyrysu  
     z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wynosi: 
1)  od wypisu: 
     do 5 stron – 30 zł; 
     powyżej 5 stron – 50 zł; 
2) od wyrysu: 20 złotych za każdą pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu 
     A4 (nie więcej niż 200 złotych). 
2. Opłatę skarbową za wypis i wyrys  z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
     w kwocie należy uiścić w kasie Urzędu Miasta Radzyń Podlaski lub na konto nr 65 8046 0002 
     2001 0100 0013 0001 w Banku Spółdzielczym w Radzyniu Podlaskim i dowód wpłaty dołączyć  
     do niniejszego wniosku. 

 

 


