
...................................................  Liniewo, .................................................

   imię i nazwisko wnioskodawcy*

...................................................

...................................................

           adres wnioskodawcy* Wójt Gminy w Liniewie
 Referat Rolnictwa 

i Gospodarki Nieruchomościami
          ul. Dworcowa 3
          83-420 Liniewo

WNIOSEK
wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w mpzp i rewitalizacji

Niniejszym proszę  o  wydanie  zaświadczenia  w sprawie  przeznaczenia  działki/ek  numer
ewidencyjny ................................................................................................................... położonej/ych
w  obrębie  ....................................................................................  w  gminie  Liniewo;
w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Liniewo.

Proszę również o udzielenie  informacji  czy przedmiotowa nieruchomość znajduje się na
obszarze rewitalizacji lub w Specjalnej Strefie Rewitalizacji.
Zaświadczenie:

 proszę wysłać na w/w adres - □
 odbiorę osobiście - □

Załączniki :
1. potwierdzenie opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia w kwocie 17zł w kasie tut. Urzędu lub na

rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy O/Skarszewy  -  75 8340 0001 0100 1876 2000 0002.

* wypełnić drukowanymi literami
** UWAGA: podanie danych kontaktowych w postaci numeru telefonu i adresu e-mail jest dobrowolne i posłuży do nawiązania
kontaktu w sytuacjach wymagających wyjaśnienia.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Na podstawie 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr
119, s. 1 informujemy, iż:
1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Liniewo, Dworcowa 3, 83-420 Liniewo,  58 687 85 20
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych
pod adresem e-mail: iod@liniewo.pl 
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego lub czynności urzędowej
zgodnie ze złożonym wnioskiem. Podstawą prawną jest:
- ustawa Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 256)
-ustawa z dnia 27 marca 203r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) przez okres
niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w
tym przepisów archiwalnych.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.
6. Odbiorcą Pani/Pana danych będą podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa.
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
 - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także
-  w przypadkach  przewidzianych  prawem  -  prawo  do  usunięcia  danych  i  prawo  do  wniesienia  sprzeciwu  wobec
przetwarzania Państwa danych.
-  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego  w  przypadku  gdy  przetwarzanie  danych  odbywa  się  z  naruszeniem
przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Ponadto  informujemy,  iż  w  związku  z  przetwarzaniem  Pani/Pana  danych  osobowych nie  podlega Pan/Pani
decyzjom,  które  się  opierają  wyłącznie  na  zautomatyzowanym przetwarzaniu,  w  tym profilowaniu,  o  czym
stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

                             
                              ......................................................

    podpis wnioskodawcy

mailto:iod@liniewo.pl
https://www.google.pl/search?q=Urz%C4%85d+Gminy+Liniewo&rlz=1C1GCEA_enPL798PL798&oq=Urz%C4%85d+Gminy+Liniewo&aqs=chrome..69i57j0l5.1054j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8

