………………….., dnia ..........…….………

Wnioskodawca:
(w imieniu własnym lub jako reprezentant - proszę wybrać jedno z pól):

□ osoba fizyczna □ osoba prawna
□ jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
……………………………………………………………………………………
(pełna nazwa lub imię i nazwisko)
……………………………………………………………………………………
(adres)
……………………………………………………………………………………

Burmistrz Tarczyna
ul. Juliana Stępkowskiego 17
05-555 Tarczyn

Wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(nazwa planu podana w ogłoszeniu o przystąpieniu do sporządzania planu)

W związku z ogłoszeniem o przystąpieniu do sporządzania planu zgłaszam następujące wnioski:
Oznaczenie nieruchomości: (wypełnić w przypadku wniosków dotyczących przeznaczenia indywidualnej nieruchomości):
Dane dotyczące nieruchomości
obręb
ewidencyjny
(miejscowość)
numer działki
ewidencyjnej
(działek)

Przedmiot wniosku / wnioskowana zmiana przeznaczenia nieruchomości na cele1:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Dodatkowe informacje2:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Załączniki:
1 ……………………………………………..
2 ……………………………………………..
…………………………………………………………
(Podpis osoby składającej wniosek)

Przykładowe przeznaczenie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, zabudowa usługowo-mieszkaniowa,
zabudowa usługowa, zabudowa produkcyjna, zalesienie
2 Proszę podać dodatkowe informacje charakteryzujące wnioskowane przeznaczenie nieruchomości np.: wysokość zabudowy, powierzchnię zabudowy, profil
przyszłych usług lub produkcji
1

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46 (WE) /dalej rozporządzenie ogólne/ informuję, iż:
•
Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Tarczyna, z siedzibą przy ul. J. Stępkowskiego 17, 05-555 Tarczyn.
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Panią Katarzynę Suwarską. W celu uzyskania informacji na temat przetwarzania
danych można skontaktować się z Inspektorem : na adres email: inspektor@tarczyn.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora;
•
Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 pkt c rozporządzenia ogólnego w celu zmiany przeznaczenia w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, w związku z wykonywaniem zadań wynikających z ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz.1073 z późn. zm.).
•
Odbiorcą Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
•
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, i nie krócej niż przewidują to przepisy ustawy o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
•
Decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
− posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych , prawo ich sprostowania, oraz prawo żądania ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.
•
Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa
dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.;
•
Podanie przez Państwa danych osobowych jest: wymogiem ustawowym, są Państwo obowiązani do ich podania
a konsekwencje niepodania danych osobowych wynikają z przepisów prawa. Dane osobowe w tym celu będą pozyskiwane zarówno od
osoby której dane dotyczą jak i od innych organów administracji publicznej z centralnych rejestrów publicznych. W przypadku
pozyskiwania danych od osoby której dane dotyczą
•
nie przysługuje Państwu:
•
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e rozporządzenia ogólnego prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 rozporządzenia ogólnego;
− prawo sprzeciwu na podstawie art. 21 rozporządzenia ogólnego, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną
przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Potwierdzam zapoznanie się z powyższą klauzulą informacyjną
…………………………………..
Data i podpis
Klauzula zgody
Ja niżej podpisana (y) wyrażam zgodę na kontaktowanie się ze mną w sprawie zmiany przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego, przez pracowników Referatu Planowania i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Tarczynie z siedzibą przy ul. J. Stępkowskiego 17,
05-555 Tarczyn za pośrednictwem:
Nr telefonu …………………………...………………..
Adres e-mail …………………...……………………….
Jednocześnie oświadczam, że zostałam (em) poinformowana (y) o przysługującym mi prawie wycofania zgody w każdym momencie w drodze
oświadczenia , o prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, na ich przetwarzanie, jak również, że podanie tych danych było
dobrowolne.
…………………………………..
Data i podpis
Klauzula informacyjna
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Tarczyna z siedziba przy ul. J. Stępkowskiego 17, 05-555 Tarczyn.
2. Administrator powołano Inspektora Ochrony Danych Panią Katarzynę Suwarską. W celu uzyskania informacji na temat przetwarzania Pani/
Pana danych można skontaktować się z inspektorem : na adres email: inspektor@tarczyn.pl, lub pisemnie na adres siedziby Administratora;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zmiany przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 pkt a rozporządzenia ogólnego.
5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Ma Pani/Pan prawo do:
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem; dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
ograniczenia przetwarzania,
prawo wniesienia sprzeciwu,
przysługuje Pani/Panu prawo żądania usunięcia oraz przekazania danych osobowych w trybie art. 17 ust 1 ogólnego rozporządzenie
/gdy przetwarzanie jest zautomatyzowane/,
ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.;
Potwierdzam zapoznanie się z powyższą klauzulą informacyjną
…………………………………..
Data i podpis

