Juchnowiec Kościelny, dnia……….........

PROSZĘ WYPEŁNIĆ CZYTELNIE
………………………………………………..…………………………
imię i nazwisko / nazwa wnioskodawcy
……………………………………………………………………………

Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny
ul. Lipowa 10
16 – 061 Juchnowiec Kościelny

……………………………………………………………………………
adres
……………………………………………………......................
telefon

Referat Planowania Przestrzennego,
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Sposób odbioru:




odbiorę osobiście
proszę o wysłanie na powyższy adres

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA
Na podstawie art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego wnoszę o wydanie zaświadczenia potwierdzającego, że na terenie,
na którym położona jest/są działka/ki nr ...……………………………………………………...
w obrębie geodezyjnym………………………………. we wsi…….………………………....



obowiązuje/nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego



nie wyznaczono w drodze uchwał Rady Gminy Juchnowiec Kościelny obszarów
rewitalizacji, o których mowa w art. 8 i art. 25 (dot. wyznaczenia obszaru zdegradowanego
i obszaru rewitalizacji oraz Specjalnej Strefy Rewitalizacji) ustawy z dnia 9 października
2015 r. o rewitalizacji.

w celu przedłożenia w:




kancelarii notarialnej
banku
lub w innym celu, tj. …………………………………………………………………....………

ZAŁĄCZNIK: dowód uiszczonej opłaty skarbowej: kwota 17.00 PLN, zgodnie z ustawą o opłacie
skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r.,
konto nr: 47-8074-0003-0000-1661-2000-0020 Bank Spółdzielczy w Juchnowcu Górnym

………………………………………………..……………............

(podpis)



zaznaczyć właściwe

- verte -

Informacje o przetwarzaniu danych
1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny z siedzibą w Urzędzie Gminy
Juchnowiec Kościelny ul. Lipowa 10, 16-061 Juchnowiec Kościelny.
2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Urzędu Gminy
Juchnowiec Kościelny.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wydania zaświadczenia na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego.
4. Dane nie będą udostępniane innym odbiorcom danych.
5. Dane nie będą przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej.
6. Dane będą przechowywane przez okres określony w przepisach prawa.
7. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
8. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie
danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do
momentu wycofania zgody.
9. Ma Pan/i także prawo do przenoszenia swoich danych.
10. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.

