
 

                                                                                                                               

                                                                                                                          Konopnica, dn. 

 ...................................................................................... 
           wnioskodawca / wypełnić drukiem / 

 

........................................................................................ 
              dokładny adres / wypełnić drukiem / 
  

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

 

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

              telefon kontaktowy 

 

 

Wypis odbiorę osobiście  

Wypis proszę wysłać pocztą  

(właściwe podkreślić) 

                                                                          Urząd  Gminy  Konopnica 

 

 

BK.6727.1..................       
 

 

WNIOSEK O WYDANIE WYPISU Z PLANU ZAGOSPODAROWANIA /art. 30 ustawy z dnia27 marca 2003r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j Dz. U. z 2021 poz. 741 z późn. zm./ 

 

         Proszę o wydanie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopnica  

 

dla działki  nr  ewid. ........................................................................................... 

 

położonej  w  miejscowości  ...............................................................................                   
   
Informacja będzie wykorzystana w celu przedłożenia : 

a/ w biurze notarialnym    * 

b/ w urzędzie skarbowym * 

c/ w banku* 

d/ w innym celu ........................................................... 

 

* właściwe zaznaczyć 

                                                                                                    ...........................                                                                                          
                                                                                   /podpis/ 

 

Do wniosku należy dołączyć:  

1/ aktualną  mapę  ewidencyjną w skali 1:2000 zawierającą obszar objęty wnioskiem / wydaje Starostwo 

Powiatowe w Lublinie, ul. Spokojna 9/ 

2/ kopię opłaty skarbowej w wysokości: 50,00 zł,  płatną na  konto  Urzędu Gminy Konopnica, BPS S.A. w 

    Poniatowej o/Kozubszczyzna, NR  07873500074000000820000010 

 

 

WNIOSEK  DLA MIEJSCOWOŚCI: Stasin, Zemborzyce Podleśne, Z-ce Dolne, Z-ce Wojciechowskie,  

Z-ce Tereszyńskie. 

 



 
     
 

 

 

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Konopnica jest Wójt Gminy Konopnica z 
siedzibą w Kozubszczyzna 127A, 21-030 Motycz, tel. 815031081,  adres e-mail: sekretariat@konopnica.eu 

2. Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Konopnica jest Jarosław Czerw, adres e-mail: 
iod@konopnica.eu, adres do korespondencji: Kozubszczyzna 127A, 21-030 Motycz. 

 

KARTA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 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 (RODO) 

informujemy, że: 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wójt Gminy Konopnica z siedzibą w Kozubszczyzna 127A 
21-030 Motycz, tel. 815031081 , adres e-mail: sekretariat@konopnica.eu 

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Jarosław Czerw, adres e-mail iod@konopnica.eu, adres do korespondencji: 
Kozubszczyzna 127A, 21-030 Motycz 

3. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa – zgodnie z Rejestrem Czynności 
Przetwarzania Danych obowiązującym w Urzędzie Gminy Konopnica 

4. Odbiorcami Pana/i danych osobowych będą odbiorcy – zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych 
obowiązującym w Urzędzie Gminy Konopnica 

5. Pana/i dane osobowe przechowywane będą przez okres – zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania 
Danych obowiązującym w Urzędzie Gminy Konopnica 

6. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (jeśli 
przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach 
sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi – art. 6 ust. 1 lit. e RODO). 

7. Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,  tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 

8. Podanie Pana/i danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów obowiązującego prawa („wymóg 
ustawowy”) – zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w Urzędzie Gminy 
Konopnica. Konsekwencją niepodania danych jest uniemożliwienie wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 
na administratorze lub uniemożliwienie wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach 
sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. 

9. Pana/i dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu). 

10. Pana/i dane osobowe nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej. 

11. Rejestr Czynności Przetwarzania Danych obowiązujący w Urzędzie Gminy Konopnica dostępny jest do wglądu w 
Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Gminy Konopnica. 

 



 
           


