
Kock, dnia ................................... 

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

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

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

(Imię i nazwisko, adres, tel. kontaktowy Wnioskodawcy)  

 

                                                                                                                                                                                                                            

Burmistrz Miasta Kock 

ul. Jana Pawła II 29 

21-150 Kock 
 

WNIOSEK 

o wydanie wypisu, wypisu i wyrysu 

 

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020r. poz.293 z późn. zm.)  proszę o wydanie: 

 wypisu * 

 wypisu i wyrysu * 

z: 

 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kock * 

 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kock * 

dla: 

działki nr ewid…………………...............obręb geodezyjny………………………................... 

działki nr ewid………………….............. obręb geodezyjny…………………………............... 

działki nr ewid………………….............. obręb geodezyjny……………................................... 

działki nr ewid………………….............. obręb geodezyjny……………………....................... 

Niniejszy wypis, wypis i wyrys niezbędny jest w celu: 

 uzyskania pozwolenia na budowę* 

 zgłoszenia robót budowlanych polegających na* 

 uzyskania pozwolenia na rozbiórkę* 

 inne* 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 (rodzaj inwestycji/ robót budowlanych) 

 

………………………………………........ 
        (Podpis Wnioskodawcy) 

*  właściwe zaznaczyć     

 
Opłata skarbowa: 

- wypis do 5 stron – 30 zł 

- wypis powyżej 5 stron – 50 zł 

- wyrys za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczęta część odpowiadającą stronie Formatu A4 – 20zł 

- opłata za pełnomocnictwo – 17 zł 



 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE 

MIEJSKIM W KOCKU 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Kock. 

Siedziba administratora: ul. Jana Pawła II 29 21-150 Kock, e-mailem: burmistrz@kock.pl 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@pcat.pl 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

a. wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym należącym do zadań 

własnych gminy lub do zadań, które zostały gminie zlecone lub powierzone do 

wykonania, 

b. wykonania zadania w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 

Burmistrzowi, 

c. prowadzenia postępowania w należących do właściwości Burmistrza sprawach 

indywidualnych, 

d. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Burmistrzu, 

e. wykonywania umowy, których mogą Państwo być stroną lub na podstawie, których 

będą mogły być podejmowane działania na Państwa żądanie. Art. 6 ust. 1 lit. c 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

oraz na podstawie Art. 9 ust. 1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych oraz wymaganym ustawodawstwem – ustawy z dnia 8 marca 1990 r.          

o samorządzie gminnym, 

4) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem – ustawy z dnia         

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym jest obligatoryjne 

5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 

uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, 

6) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, 

zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, 

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

Potwierdzam zapoznanie się z powyższą informacją. 

 

 

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

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

mailto:burmistrz@kock.pl
mailto:iod@pcat.pl

