Lubniewice, dnia...................................................
Wnioskodawca:
Nazwisko, imię (firma):

Adres, siedziba:
..........................................................................
..........................................................................
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….

/podany dobrowolnie telefon kontaktowy/
Forma odbioru zaświadczenia:
odbiór osobisty
proszę o przesłanie pocztą na powyższy adres

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

WNIOSEK
O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA Z GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW
Zwracam się z wnioskiem o wydanie zaświadczenia z Gminnej Ewidencji Zabytków dla Miasta i Gminy Lubniewice dotyczącego :
obiektu budowlanego: budynku mieszkalnego / handlowego / gospodarczego / stodoły/

(1)

…………...................................................................................................................................................................................................................

położonego w miejscowości ..................................................................................................................................................... .
przy ulicy .........................................................................................................................................................................................
numer porządkowy budynku ....................................
Zaświadczenie konieczne jest celem przedłożenia w:
........................................................................................................................................................................
Zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną.
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 0010 a 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.
................................................
podpis wnioskodawcy

(1)

– niepotrzebne skreślić, wymienić inną funkcję budynku lub inny obiekt budowlany

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.
9) Dane przetworzone będą w celu rozpatrzenia wniosku o wydanie zaświadczenia z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Lubniewice na
podstawie art.6 ust.1 lit.c RODO oraz art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020
r., poz. 256 ze zm.; zw. dalej Kpa).

