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…………………………………………………..
DANE WNIOSKODAWCY
(imię i nazwisko, adres)

Wójt Gminy Sulęczyno
ul. Kaszubska 26
83-320 Sulęczyno

Wniosek o wydanie zaświadczenia
Na podstawie art. 217 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego proszę o wydanie zaświadczenia potwierdzającego przeznaczenie
w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Sulęczyno działki(-łek) o nr ewidencyjnym
........................................, położonej(-nych) w ............................................................................

Jednocześnie proszę o zamieszczenie informacji, czy w/w działka (-i) położona (-e) jest (są) na
obszarze rewitalizacji lub na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji w rozumieniu ustawy
z dnia 09 października 2015 r. o rewitalizacji.

Zaświadczenie przedłożę w ……………………….……………………………………………………………………..........
Wymieniony dokument zostanie:
odebrany w tutejszym urzędzie*,
przesłany na adres wnioskodawcy*.
*niepotrzebne skreślić

……………………………………….
(podpis wnioskodawcy)
Załącznik:
1. dowód wpłaty
Opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł.
na nr konta: 41 8324 0001 0041 1981 2000 0010 - BANK SPÓŁDZIELCZY w Sierakowicach oddział w Sulęczynie
(tytułem opłata za wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w mpzp) lub w kasie tut. Urzędu pok. Nr 12

Wniosek został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. – tzw. „RODO”
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KLAUZULA INFORMACYJNA
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 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, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu
przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Gminę
Sulęczyno.
1. Administratorem danych osobowych jest GMINA SULĘCZYNO z siedzibą w Sulęczynie, ul. Kaszubska 26, 83320 Sulęczyno, info@bip.suleczyno.pl;
2. W Gminie Sulęczyno wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod
adresem e-mail: ochronadanych.ugsuleczyno@gmail.com
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
związanego m.in. wydaniem zaświadczania potwierdzającego przeznaczenie w planie zagospodarowania
przestrzennego gminy Sulęczyno działki oraz udzieleniu informacji, czy działka jest położona na obszarze
rewitalizacji lub na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji.
4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:
a. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
b. ustawa z dnia 09 października 2015 r. o rewitalizacji.
c. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
5. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust. c rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 r.
o ochronie danych
6. Odbiorcą danych osobowych będą tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w tym
państwa trzecie, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
7. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej;
8. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji
celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach
o archiwizacji.
9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
10. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
11. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

……………………………………………….
podpis wnioskodawcy
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