Wnioskodawca:

(miejscowość i data)

(imię i nazwisko albo nazwa)

(adres)

(dane niewymagane  telefon kontaktowy, adres email)

odbiór osobisty

Miejska Pracownia Urbanistyczna
ul. Za Bramką 1
61842 Poznań

Wniosek o informację o przeznaczeniu terenu1 w projekcie planu / wypis, wyrys z projektu planu
Proszę o:

(właściwe zaznaczyć)

informację o przeznaczeniu terenu
w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wykonanie wypisu i wyrysu
z projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego2

Dla obszaru (terenu):
w rejonie ulicy / adres:
nr geodezyjny działki:
nr arkusza (mapy):
obręb:
lub według załącznika graficznego.

(podpis)
1

Jednostką właściwą w zakresie udzielania informacji z uchwalonych planów zagospodarowania przestrzennego
jest Wydział Urbanistyki i Architektury UMP

2

Zgodnie z zarządzeniem Dyrektora MPU Nr 18/08 z 22.10.2008r. wysokość opłaty za przygotowane materiały wynosi:
 1 str. wydruku (kserokopii) A4 czarnobiała 0,10zł, kolorowa 0,50zł;
 1 str. wydruku (kserokopii) A3 czarnobiała 0,20zł, kolorowa 1zł;
 metr bieżący wydruku wielkoformatowego 5zł;
 dane na CD 1zł, dane na dyskietce 3,5” 1zł.
Nie pobiera się opłaty jeżeli wysokość miałaby być mniejsza niż 5zł.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu z siedzibą przy ul. Za Bramką 1. Dane będą przetwarzane w celu
realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia złożonego przez Pana/Panią wniosku,
na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W przypadku udostępnienia danych nieobowiązkowych (numer telefonu,
adresu email) przetwarzane one będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (wyrażona zgoda) w celach kontaktowych. Posiada Pan/Pani prawo do dostępu do swoich
danych, ich sprostowania, uzupełnienia, ograniczenia przetwarzania oraz żądania usunięcia danych, gdy dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane
lub dane przetwarzane są niezgodnie z prawem – zgodnie z RODO. Pełna treść klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych w Miejskiej
Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu dostępna jest na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu,
na stronie internetowej www.mpu.pl oraz w siedzibie Pracowni.

