Legnickie Pole, dnia ………………………..
............................................................
Imię i nazwisko wnioskodawcy / nazwa instytucji

............................................................
Adres / siedziba

............................................................
............................................................
Nr telefonu

Pan
Rafał Plezia
Wójt Gminy Legnickie Pole

WNIOSEK
O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O PRZEZNACZENIU TERENU
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Proszę o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego gminy Legnickie Pole dla
działki/ek nr ……………………………………………………………………………………….
położonej/ych w obrębie ……………………………………………………………………………..

...................................................................
Podpis wnioskodawcy

Odbiór dokumentu:
1.

odbiorę osobiście*

2.

proszę wysłać pocztą*

Opłata skarbowa:
Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1000 ze zm.)
Urząd Gminy Legnickie Pole pobiera opłaty skarbowe za wydanie zaświadczenia z miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego Gminy Legnickie Pole.
Opłata skarbowa za zaświadczenie wynosi: 17,00 zł,
którą należy wpłacić do kasy Urzędu Gminy Legnickie Pole - Legnickie Pole, ul. Kiliana Ignacego Dientzenhofera nr 1,
pokój nr 11, lub konto bankowe
Bank Spółdzielczy w Legnicy - Oddział w Legnickim Polu, ul. Św. Jadwigi
Nr 64 8649 1031 2001 0000 0101 0002

* - zaznaczyć właściwe

KLAUZULA INFORMACYJNA
1)

Administratorem
Pani/Pana
danych
osobowych
jest
Wójt
Gminy
(59-241 Legnickie Pole, ul. Kiliana Ignacego Dientzenhofera 1), zwany dalej Administratorem.

2)

W Urzędzie Gminy Legnickie Pole Inspektorem Ochrony Danych jest Mariusz Kania. W razie jakichkolwiek wątpliwości
związanych z przetwarzaniem Państwa danych, można skontaktować się z nim pod adresem: iod@centrumbip.pl.
Inspektor czuwa nad bezpieczeństwem Państwa danych osobowych w urzędzie.

3)

Aby przetwarzać Państwa dane osobowe musi być do tego podstawa prawna. W zdecydowanej większości przypadków
nasz urząd będzie przetwarzał dane osobowe bo jest to niezbędne do wykonania obowiązku prawnego. Na takie
przetwarzanie nie jest wymagana Państwa zgoda bo konkretny przepis ustawy na to zezwala ( art.6 ust. 1 pkt.c. RODO).
Nasz urząd zawiera wiele różnych umów i też w tym przypadku możemy zbierać dane osobowe i nie jest do tego
wymagana odrębna zgoda. Określa to art. 6 ust.1 pkt b. RODO. Czasami może się zdarzyć, że będziemy prosili Państwa
o dodatkowe dane (np. numer telefonu, adres poczty mail) w celu ułatwienia kontaktu. Wtedy poprosimy Państwa o zgodę
na przetwarzanie takich danych osobowych. Taka zgoda może być w każdej chwili przez Państwo wycofana.
Przetwarzanie danych osobowych na podstawie zgody określa art. 6 ust. 1 pkt a. RODO. Rozróżniamy też dane
szczególnych kategorii (są to dane o: pochodzeniu rasowym lub etnicznym, poglądach politycznych, przekonaniach
religijnych lub światopoglądowych, przynależności do związków zawodowych, przetwarzaniu danych genetycznych,
danych biometrycznych, dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej). Co do zasady przetwarzanie
takich danych jest zabronione ale czasami może się zdarzyć, że będziemy potrzebowali takich danych aby załatwić
Państwa sprawę . Takie dane możemy również przetwarzać i określa to art.9 ust.2 pkt b, g, h RODO. Możemy też
wyjątkowo przetwarzać Państwa dane osobowe w zakresie naruszeń prawa lub wyroków skazujących. Określa to art. 10
RODO
Państwa dane możemy też przekazywać innym podmiotom tylko na podstawie przepisów prawa ( np. Policja, NIK, RIO)
lub innym osobom, jeżeli wykażą swój interes prawny aby takie dane otrzymać. Dane też przekazujemy podmiotom z
którymi zawarliśmy umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.
Nie przewidujemy aby Państwa dane osobowe przekazywać do państw trzecich ( czyli poza Unię Europejską i Europejski
Obszar Gospodarczy).

4)

5)

Legnickie

Pole

6)

Dane osobowe, które Państwo zostawili w naszym urzędzie muszą być przechowywane w archiwum. Jest to określone
przepisami i okres przechowywania tych danych reguluje Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt Organów Powiatu i Starostw
Powiatowych

7)

Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio ich dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.

8)

W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie
do art. 22 RODO.

9)

W żaden sposób nie będziemy profilować Państwa danych osobowych.

10)
a)
b)
c)

Posiadają Państwo:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.

12) Jeżeli macie Państwo wątpliwości co do przetwarzania danych osobowych przez nasz urząd przysługuje Państwu prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa.

Oświadczam, iż zapoznałam/-em się z informacją

……………………………….……………..…………………………………………………….
(data i podpis)

