
................................................................                                       Dynów, dnia  .....................2021r. 
(imię i nazwisko) 

 

................................................................ 
(adres zam.) 

 

…………………………………………. 
(*nr telefon) 

 

 

               Burmistrz Miasta Dynów 
 

 

                                   Wniosek o wydanie zaświadczenia 

 

 
           Zwracam się z prośbą o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działek nr : 

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

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

położonej w Dynowie,  obręb  Dynów / Bartkówka : 

a/ w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta  

    Dynowa,  

b/ działki  objętej „ Gminnym Programem Rewitalizacji”, 

c/ działki objętej  wydaną decyzją  o warunkach zabudowy, 

d/ działki objętej wydaną decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 

     celem przedłożenia do ................................... 

 
W załączeniu: pokwitowanie za dokonaną w kasie tut. Urzędu opłatę skarbową w kwocie 17 zł lub 

potwierdzenie dokonanego przelewu na nr konta tutejszego organu  

 

 

 

       ...................................................................... 
         (podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

*dane nieobowiązkowe, do celów kontaktowych 



Klauzula Informacyjna 

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 z przetwarzaniem danych osobowych 

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

rozporządzenie o ochronie danych)- RODO, Burmistrz Miasta Dynów informuje, że: 

1. Administratorem Pana/ Pani danych osobowych  jest Gmina Miejska Dynów z siedzibą  

ul. Rynek 2, 36-065 Dynów, reprezentowana przez Burmistrza Miasta  Dynów. 

Z Administratorem- Burmistrzem Miasta Dynów można się skontaktować poprzez nr tel.  

16 6521 093 lub pisemnie na adres siedziby Administratora. 

2. Burmistrz Miasta Dynów wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować 

poprzez email iodum@dynow.pl, tel. 16 65 21 093, wew. 30 lub pisemnie na adres  siedziby Administratora. 

Z Inspektorem Ochrony Danych można się  kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania 

danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. 

1. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 

na Administratorze, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. c) RODO wynikającego z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego tj. w celu wydania zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego oraz o objęciu działki Gminnym Programem Rewitalizacji i wydaną decyzją 

o warunkach zabudowy. 

2. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 

3. Pana/ Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

4. Pana/Pani dane będą przechowywane przez okres wynikający z celów przetwarzania opisanych w pkt. 3, a po 

tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa w 

tym do celów archiwalnych w interesie publicznym (przez okres określony w ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. 

o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy). 

5. W związku z przetwarzaniem Pani/ Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 

a. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, 

b. prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych- w przypadku gdy dane 

są nieprawidłowe lub niekompletne, 

c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (nie dotyczy przypadków określonych w art. 17 ust. 3 

RODO)  

d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. 

6. Na  działania  Administratora związane z przetwarzaniem  Pana/Pani danych osobowych przysługuje Panu/ 

Pani prawo wniesienia  skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO. 

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w zakresie w jakim przesłankę przetwarzania 

danych osobowych stanowi przepis prawa. Konsekwencją  niepodania danych będzie niezałatwienie sprawy 

wnioskującego zgodnie z oczekiwaniami. W pozostałych przypadkach podanie przez Panią/Pana danych 

osobowych ma charakter dobrowolny. 

8. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 

 

 

………………………….. 

data i podpis 
 

mailto:iodum@dynow.pl

