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

Skąpe, dnia ...................................

/ imię i nazwisko/

...................................................
/ adres zamieszkania/

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

Wójt Gminy Skąpe

Zwracam się z prośbą o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego lub w razie jego braku w studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy

działki/działek

nr

geodezyjny …………………..

......................................................... znajdującej/ych się w miejscowości ...............................................
obręb ....................................... gmina Skąpe.
Proszę o potwierdzenie, że przedmiotowe nieruchomości są objęte decyzją o warunkach zabudowy lub
o lokalizacji inwestycji celu publicznego /* lub znajdują się w strefie obszarów przeznaczonych do
rewitalizacji.
Powyższe

zaświadczenie

jest

mi

potrzebne

w

celu

przedłożenia

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

............................................................
/czytelny podpis wnioskodawcy/

Zgodnie z ustawą z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej opłata za wyd. zaświadczenia wynosi 17 zł.
NR KONTA DO WPŁATY PKO BP Świebodzin 70 10205402 0000 0002 0027 6899

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

w

1. Administratorem danych osobowych Wójt Gminy Skąpe, Skąpe 65, 66-213 Skąpe, wojt@wp.pl ,
tel. 683419212 pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
2. Inspektorem Ochrony Danych u Administratora jest Alicja Hoppen-Anyszko, e-mail: iod.@skape.pl,
tel. 683419213. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
- wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki / wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
4. Podstawą prawną dla przetwarzania danych są:
Ustawa z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz.
1257 z późn.zm.)
Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1827 z późn.zm.)
Ich zakres został ograniczony do niezbędnego minimum. Podanie niektórych danych jest
obowiązkiem ustawowym (wynika z odrębnych przepisów), a podanie części danych (gdy prosimy
Państwa o zgodę na ich przetwarzanie) jest dobrowolne.
5. Odbiorcą danych osobowych będą:
➢
uprawnione prawem podmioty publiczne i niepubliczne konieczne do realizacji zadań
lub realizacji umów,
➢
podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na
podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw.
podmioty przetwarzające).
6. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Dane osobowe będą przechowywane do momentu ustania potrzeby ich przetwarzania. Następnie
wraz z datą ustania potrzeby zostaną zarchiwizowane zgodnie z przepisami prawa
obowiązującymi w tym zakresie.
8. Informujemy, iż przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania
przetwarzania i przenoszenia danych, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa
(tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie ujętym przepisami prawa, do których
podania jest Pani/Pan zobowiązana, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednakże
niepodanie danych będzie skutkowało odmową realizacji usług.
10. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie
danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą
poddawane procesowi profilowania.

Zapoznałem się z powyższą klauzulą

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

