
       Nowa Karczma, dnia ................................. 

 

.................................................... 
     /imię i nazwisko/ 

 

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

 

.................................................... 
         /adres/ 

................................................... 
                  /nr telefonu/ 

 WÓJT GMINY 

              NOWA KARCZMA 

  

WNIOSEK 

O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O PRZEZNACZENIU DZIAŁKI  

W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

 

Proszę o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki nr …………………….. 

położonej w miejscowości …………………………………………………., obręb geodezyjny 

……………………………………... w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Nowa Karczma oraz o objęciu nieruchomości obszarem rewitalizacji,  

celem przedłożenia ……………………………………………………………………………... 

 
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości nie wyczerpuje 

wszystkich informacji (w tym ograniczeń i wykluczeń funkcjonalno – przestrzennych), które są zawarte  

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a wskazane przeznaczenie terenu jest dookreślone 

poprzez zapisy zawarte w tekście przedmiotowej uchwały i stanowi wraz z nimi nierozerwalną całość i może 

być jednoznacznie potwierdzone poprzez uzyskanie pełnej informacji o przeznaczeniu działki w wypisie  

i wyrysie z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uzyskiwanym  

na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) 

informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Nowa Karczma 83-404 Nowa Karczma, ul. Kościerska 9, 
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@nowakarczma.pl, 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Art. 6 ust.1 lit. a (zgoda osoby, której dane dotyczą) ogólnego rozporządzenia  

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,  
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów 

prawa,  

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną, 
6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia 

danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.  
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania 

danych może skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpoznania, 

8) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 

 

..................................... 
          /podpis/ 

 

 

 

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami wynosi 17 zł. 


