
                    ..................................................................
                                    miejscowość i data

WNIOSEK 
O WYDANIE  ZAŚWIADCZENIA

BURMISTRZ ŚRODY ŚLĄSKIEJ

                              WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI

 A   DANE IDENTYFIKACYJNE WNIOSKODAWCY

Imię i nazwisko lub nazwa instytucji  / pieczęć

Miejscowość Kod  Pocztowy

Ulica / Plac Nr domu Nr lokalu

 B   DANE IDENTYFIKACYJNE PEŁNOMOCNIKA

Imię i nazwisko lub nazwa instytucji  / pieczęć

Miejscowość Kod  Pocztowy, Poczta

Ulica / Plac Nr domu Nr lokal

Na podstawie art. 217 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z  
2017 r., poz 1257 z późniejszymi zmianami).

WNOSZĘ O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA
C DANE IDENTYFIKACYJNE NIERUCHOMOŚCI                                                            

Obręb/ Miejscowość Ulica / Plac Nr

Nr działki Arkusz mapy Obręb Nr działki Arkusz mapy Obręb

D FAKTY WYMAGAJĄCE POTWIERDZENIA (zaznaczyć  X)

          przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (mpzp)

          przeznaczenie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

          położenie nieruchomości na obszarze rewitalizacji

          zgodność inwestycji : ………………………………………………………... z mpzp

          zgodność zmiany sposobu użytkowania obiektu  z …………………………………...…

          na   ………………………………………………………..….………………. z mpzp

          numeracja porządkowa nieruchomości / nazewnictwo ulic 

          inne: 



E OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY UZASADNIAJĄCE JEGO INTERES PRAWNY W 
UZYSKANIU ZAŚWIADCZENIA (określenie celu, któremu ma służyć zaświadczenie)

F DO WNIOSKU DOŁĄCZAM: Ilość:

1. Opłata skarbowa wys. 17 zł.

2.

3.

_______________________________________       
                                                                                                                                                                 podpis  wnioskodawcy

Proszę wybrać sposób odbioru:

 odbiór osobisty 

 wysłać na adres wskazany we wniosku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję: Panią/Pana, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych jest Burmistrz  Środy Śląskiej;

2. Naszym inspektorem ochrony danych można skontaktować się  przez e-mail iod.um@srodaslaska.pl;

3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych jest  dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa, a podstawą prawną przetwarzania jest Art. 

6 ust.1 lit. C RODO oraz  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., Poz. 1257);  Ustawa z 

dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016 r., Poz. 1827).

4. Podanie danych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowiązana/y podać dane osobowe, a konsekwencjami niepodania danych są: 

pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia;

5. Odbiorcami Pani/Pana danych jest: Burmistrz Środy Śląskiej;

6. Pani/Pana dane będą przechowywane  przez: 5 lat;

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych, do ich sprostowania

8. Może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli uważa Pani/Pan przetwarzanie Pani/Pana danych narusza Pani/Pana prawa lub 

rozporządzenie;

                   


