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…………………………               Urzędów  …………………              
( nazwisko i imię )                ( data) 
........................................  
( adres ) 
 
…………………………………………….. 
 
……………………………………………                                                                                                                                                                            
(telefon – dane dobrowolne w celu ułatwienia kontaktu) 
 
 
 

  Urząd Miejski 
  w Urzędowie  

 
 

Zwracam się z wnioskiem o wydanie zaświadczenia z miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Urzędów, dotyczącego działki nr ewid. 

gruntu ………………….. położonej w ……………………………….. 
       ( miejscowość)  

 Zaświadczenie jest potrzebne do …………………………………………. 
( podać cel) 

.…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………. 

 

 
 
 

 
…………………………. 

( podpis ) 
 

 
Opłaty 
Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł. Opłata skarbowa za pełnomocnictwo 
wnosi 17 zł (od każdego stosunku pelnomocnictwa). 

Opłatę skarbową uiszcza się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty (w momencie składania wniosku o dokonanie czynności 
urzędowej ), a dokonuje się w formie gotówkowej (w kasie) lub bezgotówkowej (na konto). 

Terminy 
Zaświadczenie wydawane jest w terminie 7 dni. 
Udzielenie informacji następuje w terminie jednego miesiąca. 
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Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 
 

Zgodnie z 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  przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, informuję, iż: 

1.  Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Burmistrz Urzędowa z siedzibą: ul. Rynek 26, 23-

250 Urzędów, email: gmina@urzedow.pl 

2.  Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych 

osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych możliwy jest pod 

adresem: iod@zeto.lublin.pl 

3. Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania zaświadczenia z miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Urzędów na podstawie: 

- art. 6 ust. 1 lit. c RODO – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. z art. 

217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz z  ustawą  z  dnia  27  

marca  2003r.  o  planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym i ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo 

geodezyjne i kartograficzne; 

- art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda na przetwarzanie danych osobowych niewynikających z przepisów 

prawa. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa 

i podmioty świadczące usługi wsparcia i serwisu dla Urzędu. 

5. Dane będą przetwarzane przez czas trwania umowy oraz okres archiwalny zgodnie z wymaganiami 

prawnymi określonymi w instrukcji kancelaryjnej.  

6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych, sprostowania oraz prawo do 

ograniczenia przetwarzania. W przypadku, w którym przetwarzanie Panu/Pani danych odbywa się na 

podstawie zgody przysługuje Panu/Pani prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie, bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

wycofaniem. Wycofanie zgody możliwe jest poprzez przesłanie przez Pana/Panią oświadczenia 

o wycofaniu zgody na adres e-mail: iod@zeto.lublin.pl. 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest 

obligatoryjne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie wniosku bez 

rozpatrzenia. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne i nie ma wpływu na załatwienie 

sprawy. 


