………………………………………………………………
imię i nazwisko

Kobierzyce, dnia………………………………………………….r.

……………………………………..…………………
………………..……………………..……………….
adres zamieszkania

……………………………………..…………………
numer telefonu kontaktowego

Wójt Gminy
Kobierzyce
WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA
z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Niniejszym zwracam się z prośbą o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego dla działki(-ek) nr …………………………………………………………………..
położonej(-ych) w obrębie wsi…………………………………………………………………….. w gminie Kobierzyce.
Cel przedłożenia …………………………………………………………………………………………………………..……….........

……………………………………………
podpis wnioskodawcy

□ odbiorę osobiście*
□ wysyłka na adres*
…………………………………………………………
……………………………………………………..….
Uwagi:
…………………………………………..………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1923 ze zm.) oraz art. 217-219 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020r. poz. 256 ze zm.), - Urząd Gminy Kobierzyce pobiera opłaty skarbowe za wydanie
zaświadczenia o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Kobierzyce. Należność za przekazane materiały
wynosi 17 zł, która należy wpłacić na konto bankowe BS KOBIERZYCE nr 29 9575 0004 0130 5055 5555 5555

Wniosek podlega rozpatrzeniu go uiszczeniu opłaty skarbowej i dołączeniu jej do wniosku lub przesłaniu na adres mailowy:
ilechowicz@ugk.pl

*zaznaczyć odpowiednie

Załącznik nr 1 - Obowiązek Informacyjny
Zgodnie z art. 14 RODO informujmy, że:
1.

Pani/Pana/Państwa dane, tj Imię, Nazwisko, Adres zamieszkania, nr telefonu, (należy wskazać kategorie danych, np. imię i nazwisko,
adres e-mail, nr telefonu) pozyskaliśmy z informacji przekazanych we wniosku o wydanie zaświadczenia z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego,

2.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Kobierzyce reprezentowana przez Wójta Gminy Kobierzyce z siedzibą
w Kobierzycach, al. Pałacowa 1, e-mail: info@ugk.pl,

3.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez adres e-mail: IOD@ugk,pl,

4.

Pani/Pana dane będą przetwarzane:
•

w celu wydania zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z ustawą z dnia 27 marca

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.).

•

a następnie archiwizowane na podstawie: przepisów prawa, w tym rozporządzenia w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
zakładowych w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, przez okres wynikający z rozporządzenia.

5.

Ma Pani/ Pan prawo do:
•

dostępu do treści danych, uzyskania ich kopii oraz ich sprostowania i przenoszenia;

•

żądania ograniczenia przetwarzania, jeżeli wystąpi przesłanka z art. 18 RODO;

•

uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub
kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu;

•

wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec wykorzystania danych osobowych, ponieważ podstawą

•

usunięcia danych w przypadkach określonych RODO;

•

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych

przetwarzania nie jest ani art. 6 ust. 1 lit. e ani lit. f RODO;

osobowych narusza RODO.
6.

Nie ma Pani/Pan prawa do:
•

7.

cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, ponieważ zgoda nie jest podstawą przetwarzania danych

Pani/Pana dane mogą być przekazywane odbiorcom danych, tj. podwykonawcom i innym niezależnym podmiotom, z którymi
współpracujemy:
•

podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;

•

podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności:
podmiotom świadczącym nam usługi informatyczne, pomoc prawną;

•

innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu: podmiotom prowadzącym działalność
pocztową lub kurierską,

•
8.

podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze).

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, ani
przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji między narodowej.

Oświadczam, iż zapoznałam/-em się z informacją

………………………………………………………………………
(data i podpis)

