Data: .................................... r.
Nazwisko i imię: .............................................
Adres: .............................................................
.............................................................

Pan
Wójt Gminy Wierzbica

Uprzejmie proszę o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu gruntów
położonych w obrębie geodezyjnym ....................................................................
działek oznaczonych numerami : .........................................................................
……………………………………… zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego
Niniejsze

zaświadczenie

jest

mi

niezbędne

do

okazania

w ............................................................................................................................
celem......................................................................................................................
................................................................................................................................

Podpis ............................................

Do wniosku należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł
za wydanie zaświadczenia.

Klauzula informacyjna
Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu gruntów

„Na podstawie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016 r.), zwanego dalej RODO, informuję, że Administratorem Pani/Pana danych
osobowych jest Wójt Gminy Wierzbica, Wierzbica – Osiedle, ul. Włodawska 1, 22-150 Wierzbica.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych to: Pan Adrian Dziura, email:
adrian.dziura@lokalneogniwo.pl. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu
wydania zaświadczenia o przeznaczeniu gruntów. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych
odbywać się będzie w zakresie niezbędnym do zrealizowania obowiązku wynikającego z przepisu
prawa, tj. z ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z
2017 r. poz.1257) oraz ustawy z dnia14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego
(t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257), jak również art. 6 ust. 1 lit. c RODO, natomiast w zakresie
wykraczającym poza ramy ustawy - art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Odbiorcą Pani/Pana danych
osobowych będą organy uprawnione do przetwarzania danych osobowych z mocy prawa, w
szczególności organy wymiaru sprawiedliwości, służby mundurowe, jak również podmioty
wskazane w treści w/w ustawy. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich
uzupełnienia i sprostowania. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza
przepisy RODO. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a ich
niepodanie będzie skutkowało nierozpatrzeniem wniosku. Pani/Pana dane osobowe nie będą
przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane”.
Jednocześnie przysługuje Państwu prawo do wyrażenia, bądź odmowy wyrażenia zgody na
przetwarzanie Państwa danych osobowych w postaci numeru telefonu oraz adresu e-mail
w kontekście realizacji celu wskazanego w w/w klauzuli informacyjnej, z wyjątkiem sytuacji, gdy
obowiązek podania tych danych kontaktowych wynika z powszechnie obowiązujących przepisów
prawa.

