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

Kuźnica, dnia ...................................

dane wnioskodawcy: imię i nazwisko/ nazwa podmiotu

...............................................................................
adres zamieszkania/ adres siedziby firmy
tel. kontaktowy*: .......................................................

Wójt Gminy Kuźnica
ul. pl. 1000-lecia Państwa Polskiego 1
16-123 Kuźnica
WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA
Na podstawie art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zwracam się z prośbą o
wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego Gminy Kuźnica
działki/ek oznaczonej/ych numerem/ami geodezyjnym/i ........................................................................
położonej/ych w obrębie geodezyjnym: .............................................................................., gm. Kuźnica
w celu przedłożenia ....................................................................................................................................
W przypadku brak planu dla ww. nieruchomości proszę o wydanie zaświadczenia, iż
działka/działki jest/są lub nie jest/są objęta/e decyzją o warunkach zabudowy i decyzją o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Jednocześnie proszę o wydanie zaświadczenia z informacją czy ww. nieruchomość/ści jest/są
lub nie jest/są położone na obszarze rewitalizacji.
Sposób odbioru dokumentu**:
odbiór osobisty,
przesłanie pocztą.
Załączniki:
1. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł (w przypadku zwolnienia z opłaty
skarbowej niezbędne jest wskazanie tytułu uprawniającego do takiego zwolnienia).
Zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną.

…………………………………….………………………………………..

(podpis wnioskodawcy)
Uwaga: Opłatę skarbową za wydanie zaświadczenia należy wnieść:
1. w kasie Urzędu Gminy Kuźnica, ul. pl. 1000-lecia Państwa Polskiego 1, 16-123 Kuźnica,
2. lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy Kuźnica, Bank Spółdzielczy O/Sokółka, Nr 37 8093 0000 0000 1124 2000 0010
Opłata wynosi 17 zł, zgodnie z ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm.).
* Podanie danych jest nieobowiązkowe; dane mogą zostać wykorzystane w celach kontaktowych w prowadzonej sprawie, co może usprawnić
jej realizację; podając dane wnioskodawca wyraża zgodę na włączenie ich do akt sprawy prowadzonej przez Urząd Gminy Kuźnica;
przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie; inspektorem danych osobowych jest Inspektor
Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Kuźnica; w zakresie przetwarzanych danych przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
** Właściwe zaznaczyć

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Kuźnica (dalej:
„ADMINISTRATOR”), z siedzibą: pl. 1000-lecia Państwa Polskiego 1, 16-123 Kuźnica.
Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na
adres: pl. 1000-lecia Państwa Polskiego 1, 16-123 Kuźnica lub drogą e-mailową pod
adresem: sekretariat@kuznica.ug.gov.pl.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować
pod adresem mailowym: iod@kuznica.ug.gov.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postepowania
administracyjnego lub czynności urzędowej zgodnie ze złożonym wnioskiem.
Podstawą prawną jest:
 ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2018 r. poz. 2096 ze zm.),
 ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.),
 ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1398),
 ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 ze
zm.).
4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przechowywane do celów
archiwalnych i przechowane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów
dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
5. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
6. Dane zostaną udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
8. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
9. Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest wymogiem ustawowym,
koniecznym do wykonania obowiązków Administratora. Konsekwencją niepodania
danych osobowych będzie pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
10. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
1.

