URZĄD MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE
Wydział Gospodarki Przestrzennej
Miejski Konserwator Zabytków
ul. Bytomska 92, 41-940 Piekary Śląskie
tel. (32) 77-61-446 fax (32) 39-39-352
pok. 213
______________________________________________________________________________
Piekary Śląskie, dnia............................................
...........................................................................................
/ inwestor lub pełnomocnik

/

adres...................................................................................
...........................................................................................
Telefon/fax.........................................................................

WNIOSEK O WYDANIE UZGODNIENIA KONSERWATORSKIEGO
Zwracam się z wnioskiem w sprawie uzgodnienia konserwatorskiego dla zamierzenia:
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………........................
/nazwa i opis inwestycji/
Inwestycja realizowana będzie przy ul. ...............................................................................................
w Piekarach Śląskich.
Terminy rozpoczęcia i zakończenia prac: ...........................................................................................

…………………………………
/podpis/
Do wniosku załączam:
- egzemplarz projektu budowlanego wraz z dokumentacją fotograficzną;
- pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia
stosownej opłaty w wysokości 17 zł.

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.
2.

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); 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.

3.
•

4.
•
5.

6.
7.
8.
9.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w następujących celach i zgodnie z następującymi podstawami prawnymi:
wydawanie uzgodnień, opinii i zaleceń konserwatorskich w zakresie ochrony zabytków,
na podstawie art. 39 ust. 3, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity z 2018r, poz. 1202,
z późn. zm.); art. 96 i 27 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity
Dz. U. z 2017r., poz. 2187 z późn. zm.); porozumienia w sprawie powierzenia przez Wojewodę Śląskiego Gminie
Piekary Śląskie prowadzenia niektórych zadań z zakresu sprawowanej ochrony zabytków nr OR-0722-4/06 z dnia
11 kwietnia 2006 r., ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 67 z 5 czerwca 2006 r.,
poz. 1794, zmienionego aneksem z dnia 29 listopada 2010 r.; art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2018, poz. 994, 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.]
(wieczyście – 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.

