Wnioskodawca

.............................................................
(nazwisko i imię lub nazwa firmy)

Adres

............................................................
(ulica, nr domu)

Lubniewice, dnia .......................

.............................................................
(kod pocztowy, miejscowość)
telefon
.............................................................
(telefon kontaktowy nie jest obowiązkowy)

Burmistrz Lubniewic
Ul. Jana Pawła II 51
69-210 Lubniewice

WNIOSEK
o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego/ o rewitalizacji
Zwracam się z prośbą o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w planie zagospodarowania przestrzennego
miasta/gminy Lubniewice działek oznaczonych numerami geodezyjnymi …………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….............……………………………………….
położonych w obrębie miejscowości ….…………………………………………………………………………………………….
Jednocześnie proszę o wydanie zaświadczenia czy gmina podjęła uchwałę sprawie wyznaczenia obszaru
rewitalizacji i o ustaleniu specjalnej strefy rewitalizacji na podstawie ustawy z dnia 09 października 2015 r. o rewitalizacji
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1398).
Zaświadczenie jest potrzebne do celów…………………………………………………….
Sposób odbioru:
zaświadczenie odbiorę osobiście w Referacie Inwestycje i Nieruchomości, pok. 10 - I piętro
zaświadczenie proszę przesłać pocztą na adres jw.
*niewłaściwe skreślić
..........................................
(podpis wnioskodawcy)

Załączniki:
- pokwitowanie uiszczenia opłaty skarbowej (ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r.
poz.1546 z późn.zm.) w wysokości 17 zł, opłatę skarbową należy uiścić przelewem na konto Urzędu Miejskiego nr
53 8369 0008 0050 0018 2000 0010a potwierdzenie opłaty dołączyć do wniosku.
- pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania wnioskodawcy przez inną osobę lub firmę wraz z opłatą skarbową w
wysokości 17 zł (z wyjątkiem zwolnień) zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej.
Zaznaczyć właściwe:
□ Odbiorę osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubniewicach
□ Proszę przesłać na adres.
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Lubniewice, adres siedziby: ul. Jana Pawła II 51, 69-210
Lubniewice, reprezentowana przez Burmistrza Lubniewic, kontakt: urzad@lubniewice.pl
2) W Urzędzie Miejskim w Lubniewicach został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, kontakt:
organizacja@lubniewice.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do celów wynikających z wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze lub niezbędne do realizowania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania
władzy publicznej powierzonej administratorowi.
4) W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą
być:
a) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Lubniewice przetwarzają dane osobowe
dla których Administratorem jest Burmistrz Lubniewic.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania z zastrzeżeniem
obowiązujących przepisów prawa.
6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia (jeśli nie jest sprzeczne z
przepisami prawa) lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.
7) Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa.
8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym, a ich niepodanie może skutkować brakiem
możliwości efektywnego załatwienia sprawy.

ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: --nostringval-STACK:
/Title
()
/Subject
(D:20210903092126+02’00’)
/ModDate
()
/Keywords
(PDFCreator Version 0.9.5)
/Creator
(D:20210903092126+02’00’)
/CreationDate
(gatzka)
/Author
-mark-

