Zduny, dnia ....................... 20 ........ r.
Wnioskodawca:
.........................................................................
(pełna nazwa, imię, nazwisko)

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

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

WÓJT GMINY ZDUNY
99-440 ZDUNY
WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O PRZEZNACZENIU DZIAŁKI
W OBOWIĄZUJĄCYM MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO / STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ZDUNY *
Na podstawie art. 217 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) proszę o wydanie zaświadczenia potwierdzającego przeznaczenie:


działki/ek o numerze/ach ewidencyjnym/ych

………………………………………………………………………….

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

w obrębie geodezyjnym

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

w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego/studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego* Gminy Zduny.
Zaświadczenie jest mi niezbędne celem przedłożenia: ...........................................................................................................
Załączniki:
Dowód wniesienia opłaty skarbowej od zaświadczenia – 17 zł.
(podstawa prawna - ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej – t. jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 ze zm.).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych moich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym wniosku w zakresie
danych osobowych „dobrowolnych” w celach niezbędnych do jego rozpatrzenia zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.
Podstawą przetwarzania danych osobowych „dobrowolnych” jest zgoda. Wiem, że przysługuje mi prawo dostępu do moich danych, żądania
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia danych do
wskazanego przeze mnie administratora, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, www.uodo.gov.pl). Mam świadomość, że wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili
mogę cofnąć udzieloną zgodę, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.

.......................................
(podpis wnioskodawcy)
*) - niewłaściwe skreślić

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE.L Nr 119, str. 1), (RODO) Administrator
Danych przekazuje następującą informacje:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Zduny, z/s 99-440 Zduny 1c.
2) Inspektor ochrony danych w Urzędzie Gminy Zduny, e-mail: inspektor@kiodo.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z:
 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t. jedn. Dz. U.
z 2018r. poz. 1945),
 wraz z aktami wykonawczymi do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
4) W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą
być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami
danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych.
5) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych
w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie
obowiązującego prawa.
6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
ograniczenia przetwarzania.
7) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
8) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do udzielenia
odpowiedzi / wydania zaświadczenia / wydania decyzji.

……………………………………

(data i podpis wnioskodawcy)

