Lubniewice, dnia ...............................
............................................................
Nazwisko i imię wnioskodawcy/ów,
............................................................
............................................................
Adres zamieszkania
.............................................................
telefon (nie jest obowiązkowy)

Burmistrz Lubniewic
ul. Jana Pawła II 51
69-210 Lubniewice
WNIOSEK
o nadanie/ zmianę* nazwy ulicy
Proszę o nadanie/zmianę* nazwy ulicy dla drogi publicznej/ wewnętrznej* położonej na
działkach o nr ewidencyjnych:…………………w obrębie ewidencyjnym …………………Gmina
Lubniewice, której przebieg przedstawiono na załączniku nr 1 do niniejszego wniosku
sporządzonym na kopii mapy ewidencyjnej.
Proponowana nazwa ulicy:………………………………………………………………………………………………………….
Uzasadnienie ww. propozycji:………….………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………
(Czytelny podpis/y

W załączeniu:
1. Kopia mapy ewidencyjnej z naniesionym odcinkiem ulicy proponowanej do nadania lub zmiany nazwy - (1 egz.).,
2. Pisemna zgoda właściciela (właścicieli)*, terenu, na którym istnieje przedmiotowa ulica.
Podstawa prawna
Art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r, poz. 713 z późn. zm.).
*Niepotrzebne skreślić

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.

