Urząd Miejski w Nysie, ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa

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

tel.: 77 4080500, fax: 77 4080614, nysa@www.nysa.pl

Nysa, ………….201…. r.

(imię i nazwisko / nazwa wnioskodawcy)

........................................................................
(adres wnioskodawcy)

........................................................................
(adres wnioskodawcy)

........................................................................
(telefon kontaktowy)

Burmistrz Nysy
ul. Kolejowa 15
48-300 Nysa
Wniosek
o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Zwracam się z prośbą o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki
numer: ……………………………........................................................... arkusz mapy: ...........................................
obręb ewidencyjny: ……...................................……………… położonej w ……………………………….............….....….
Wnioskowane przeznaczenie (np. zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, mieszkaniowa
wielorodzinna, zagrodowa, usługowa, przemysłowa, itd.):
……………………………………………………………………………………………………………………................................................
……………………………………………………………………………………………………………………................................................
……………………………………………………………………………………………………………………................................................
……………………………………………………………………………………………………………………................................................
Uzasadnienie:
……………………………………………………………………………………………………………………................................................
……………………………………………………………………………………………………………………................................................
……………………………………………………………………………………………………………………................................................

………………………….……………………………………….....
(czytelny podpis wnioskodawcy)

Załączniki:
 ...................................................................................................................................................................................
 ...................................................................................................................................................................................
Informacja.
Każdy może wystąpić z wnioskiem o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nie jest to jednak wniosek
w indywidualnej sprawie w rozumieniu K.p.a., gdyż ma on charakter postulatywny. Rozpatrzenie takiego wniosku nie jest
określone żadnym terminem. Jest on ewidencjonowany w prowadzonym przez Burmistrza Nysy rejestrze wniosków o zmianę
planu miejscowego, a jego rozpatrzenie następuje w trakcie dokonywania oceny aktualności studium oraz planów miejscowych,
co najmniej raz w czasie kadencji Rady Miejskiej w Nysie.

PP/6/A

wersja druku: 20190520

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),
informujemy:
1)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Nysa z siedzibą w Nysie, ul. Kolejowa 15,
kod pocztowy 48-300, adres e-mail: nysa@www.nysa.pl, telefon: 77 4080500, reprezentowana przez
Burmistrza Nysy;

2)

sposoby kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w Gminie Nysa, to adres korespondencyjny:
ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa, adres e-mail: iod@www.nysa.pl;

3)

przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. c unijnego rozporządzenia RODO w celu rozpatrzenia wniosku o zmianę
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

4)

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji;

5)

przysługuje Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich sprostowania,
ograniczenia ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich
przetwarzania;

6)

przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem,
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO;

7)

podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niepodanie danych
osobowych będzie skutkowało pozostawieniem wniosku bez rozpoznania;

8)

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców
danych osobowych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
umów powierzenia lub stosownych upoważnień;

9)

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane.

