……………………………………………

Staporków, dnia ……………………………

……………………………………………
…………………………………………..
/imię i nazwisko wnioskodawcy, adres/

BURMISTRZ STAPORKOWA
Urząd Miejski w Stąporkowie
ul. Piłsudskiego 132a

Na podstawie art. 217 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania
administracyjnego ( t.j. Dz.U. z 2017r.,poz. 1257 z poźn. zm)

wnoszę o wydanie zaświadczenia
Fakty wymagające urzędowego potwierdzenia: (*)
1. Potwierdzenie, że dla działki/ek o nr ewid. ………………………………………………………..
………………………………………………………………………………… położonej/ych w miejscowości
………………………………………………………………...................................brak jest miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego;
2. Potwierdzenie, że ww. działki położone są na obszarze rewitalizacji i obszarze
Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 9 października
2015r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015r. poz. 1777);
3. Potwierdzenie, że ww. działki położone są na obszarze specjalnej strefy
ekonomicznej, stosownie do obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Stąporków, zatwierdzonego
uchwałą Rady Miejskiej w Stąporkowie Nr XVI/159/2011 dnia 29 grudnia 2011r.
Oświadczenie wnioskodawcy uzasadniające jego interes prawny w uzyskaniu zaświadczenia
(określenie celu , któremu ma służyć zaświadczenie ):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ GMINĘ STĄPORKÓW
W związku z obowiązkami określonymi w art. 13 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)
(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1):

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych
Administrator Danych
Osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Gmina Stąporków – Burmistrz Stąporkowa,

z siedzibą w Stąporkowie ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132a.

Cele przetwarzania Twoich
danych osobowych

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu przeprowadzenia postępowania
administracyjnego o wydanie o zaświadczenia potwierdzającego fakty lub stan prawny wynikający
z posiadanych dokumentów i danych zgodnie ze złożonym przez Ciebie wnioskiem.

Podstawa prawna
przetwarzania Twoich danych
osobowych

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie przepisów prawa: Ustawa Kodeks
postępowania administracyjnego.

Okres przechowywania Twoich
danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez 5 lat od stycznia kolejnego roku po zakończeniu
Twojej sprawy.

Odbiorcy Twoich danych
osobowych

Twoje dane zostaną udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
Dodatkowo dane mogą być dostępne dla usługodawców wykonujących zadania na zlecenie
Administratora w ramach świadczenia usług serwisu, rozwoju i utrzymania systemów
informatycznych.

Twoje prawa związane z
przetwarzaniem danych
osobowych

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych
osobowych:
 prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub
ograniczenia ich przetwarzania,
 prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 prawo do przenoszenia danych osobowych,
 prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania.

Prawo wniesienia skargi

W przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych, przysługuje Ci
także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego GIODO/ Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

(Czytelny podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do działania w jego imieniu)

Do wniosku dołączam:
1.Dowód dokonania opłaty skarbowej
w wys. 17 zł

* Zaznaczyć właściwe:

