URZĄD MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE
Wydział Gospodarki Przestrzennej
Referat Budownictwa i Planowania Przestrzennego
41-940 Piekary Śląskie, ul. Bytomska 92
tel. 32 39 39 352

Piekary Śląskie, dnia ………...............201....r.
............................................................................
(imię i nazwisko)

............................................................................
(ulica i nr budynku)

...........................................................................
(kod, miejscowość)

………………………………………………………
nr telefonu

............................................................................
(dane Pełnomocnika)

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA:
o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego;
o kierunkach zagospodarowania przewidzianych dla terenu w studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
o
wyznaczeniu
na
przedmiotowej
nieruchomości
obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na podstawie art. 8 ustawy o
rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r., w którym zastrzeżono na
rzecz Gminy prawo pierwokupu;
o ustanowieniu na obszarze rewitalizacji Specjalnej Strefy Rewitalizacji
zgodnie z art. 25 wyżej powołanej ustawy o rewitalizacji.
dla nieruchomości oznaczonych/ej numerem geodezyjnym (nr działki): ….............................................
…...............................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………….
obręb ………………………………………….………... ………………………………………. położonych/ej
przy ul.………….................................................. w Piekarach Śląskich.
Zaświadczenie potrzebne jest celem przedłożenia w ...…........................................................................

.....................................................................
/ podpis/

Do wniosku załączam:
- opłatę skarbową za wydanie zaświadczenia w wysokości 17 zł,
- pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem
uiszczenia stosownej opłaty.

Informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(dalej RODO), informuję iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Piekary Śląskie z siedzibą przy ul.
Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śląskie, tel. +48 (32) 39-39-411 (sekretariat);

2.

3.
•

4.
•
5.

6.
7.
8.
9.

e-mail: um@piekary.pl, bip.piekary.pl.
Wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich
danych osobowych pod adresem e-mail: dane.osobowe@piekary.pl lub pisemnie na adres siedziby
Administratora wskazany powyżej.
Pani/Pana dane będą przetwarzane w następujących celach i zgodnie z następującymi podstawami prawnymi:
wydania wyrysów, wypisów, opinii i zaświadczeń z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, na
podstawie art. 217 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 30 ust.
1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073
z późn. zm.), zgodnie z art. 6 ust. 1. lit c RODO.
Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów
prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi (w przypadku korespondencji papierowej) oraz podmiotom
przetwarzającym:
LTC Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pabianickiej 159/161, 93-490 Łódź, której powierzono dane w związku z
asystą techniczną elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt
oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych [t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz.
67 z późn. zm.] (5 lat – okres ten może ulec zmianie w związku ze zmianą przepisów prawa).
Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych
osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy RODO zostały naruszone.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zrealizowania wniosku.
Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani
profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

