
                                                                                          Wojcieszków, dnia …………………………………. 

……………………………………………………………. 
                           (imię i nazwisko) 
 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 
                                (adres) 

 

…………………………………………………………… 

                           (nr telefonu)                                            WÓJT   GMINY   WOJCIESZKÓW 

ul. Kościelna 46 

21-411 Wojcieszków 

 

WNIOSEK 

o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w obowiązującym planie zagospodarowania 

przestrzennego gminy i o rewitalizacji 

Proszę o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego działki/ek oznaczonych w ewidencji gruntów nr  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

położonych w miejscowości……………………………………………………………………………………………………………….. 

W/w zaświadczenie jest potrzebne w celu przedłożenia w Kancelarii Notarialnej, 

inne……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

                                                                                                                     …………………………………………………….. 
        (podpis Wnioskodawcy) 

 

Termin załatwienia: niezwłocznie, nie później niż 7 dni od daty złożenia wniosku. 

Proszę zaznaczyć sposób odbioru: 
1) osobiście 
2) wysyłka pocztą 

Załączniki: 

opłata skarbowa w wysokości 17 zł wpłacona w kasie Urzędu lub na rachunek bankowy  Gminy 

Wojcieszków – Nr 81 9206 0009 5500 3304 2000 0010 

 

Ja………………………………………………………. (imię i nazwisko), oświadczam, że wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku, do celów prowadzonego 

postępowania administracyjnego. 

                   …………………………………………………….. 
                   (podpis Wnioskodawcy)
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DOKUMENT OPRACOWANY 

PRZY WSPÓŁPRACY:  

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

WS. Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I BUDOWNICTWA W URZĘDZIE GMINY WOJCIESZKÓW 
 

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy wszystkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Urzędzie 

Gminy Wojcieszków w sprawach z zakresu gospodarowania przestrzennego i budownictwa.  

Kto jest  administratorem Państwa danych osobowych 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Wojcieszków, ul. Kościelna 46, 21 – 411 Wojcieszków.  

Z kim możecie się Państwo skontaktować, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych 

Szczegółowych odpowiedzi na pytania dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych udzieli Inspektor Ochrony 

Danych. Kontakt z IOD jest możliwy pod adresem e-mail: iod@pcat.pl lub: ul. Kościelna 46, 21 – 411 Wojcieszków.     

Jakie są cele i podstawy przetwarzania danych osobowych 

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu1: 

 wydawania zaświadczeń, wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; 

 opracowania i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego; 

 prowadzenia zbioru decyzji w przedmiocie udzielenia pozwolenia na budowę.  

Komu możemy udostępnić Państwa dane  

Państwa dane osobowe możemy przekazać podmiotom trzecim, na podstawie zawartych z nimi umów powierzenia, w tym 

geodetom, notariuszom, pracowniom projektowym, pracowniom architektoniczno-urbanistycznym, a także podmiotom 

wspierającym w zakresie obsługi i konserwacji systemów informatycznych (w tym właścicielowi programu ERGO-SIPPL), czy 

świadczącym usługi dostarczania korespondencji. 

Przez jaki czas będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe 

Państwa dane osobowe będziemy przechowywać przez okres niezbędny do realizacji ww. celów, a po tym czasie przez okres 

wymagany przez przepisy prawa, w oparciu o Instrukcję Kancelaryjną. Po zakończeniu realizacji celów, w których pozyskaliśmy 

Państwa dane osobowe możemy je dalej przechowywać w celach statystycznych i archiwizacyjnych.  

Czy musicie Państwo podać nam swoje dane osobowe 

Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym, zatem ich podanie jest obligatoryjne. 

Jakie przysługują Państwu prawa  

Ponieważ przetwarzamy Państwa dane osobowe, macie prawo do: dostępu do tych danych oraz otrzymania ich kopii, 

sprostowania danych jeśli są błędne, uzupełnienia danych jeśli zauważycie Państwo, że są niekompletne, ograniczenia 

przetwarzania danych np. na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość Państwa danych, usunięcia danych np.: kiedy 

nie będą już potrzebne do celu, dla którego zostały zebrane.  

Prawo wniesienia skargi 

Jeśli uznacie Państwo, że przetwarzamy Wasze dane osobowe niezgodnie z przepisami prawa, możecie wnieść skargę 

do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji 

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez nas automatycznie, ale nie będziemy ich profilować. 

 

                                                           
1 Podstawą prawną przetwarzania jest zatem realizacja obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 
lit. c RODO, w zw. z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. – Prawo budowlane. 
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