URZĄD MIEJSKI W PYSKOWICACH
ul. Strzelców Bytomskich 3 • 44-120 Pyskowice

Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji
Wnioskodawca

(nazwisko i imię lub nazwa firmy)

adres:
(ulica, nr lokalu)

(kod pocztowy, miasto)
potwierdzenie wpływu

(nr telefonu*)

(adres e-mail*)

* - podanie tych danych jest dobrowolne.

WNIOSEK

o wydanie zaświadczenia w sprawie przeznaczenia terenu miasta Pyskowice
w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego^
w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego^
wraz z rewitalizacją
(^ niepotrzebne skreślić)

dla konkretnej działki:

adres działki

numer działki / obręb ewidencyjny

Zaświadczenie potrzebne jest do**

Pyskowice, dnia ………………………

……………………….……………….
podpis wnioskodawcy

Zaświadczenie odbiorę osobiście.
Zaświadczenie proszę przesłać pocztą.

** Wnioskodawca powinien poinformować w jakim celu lub gdzie zaświadczenie będzie przedstawione
(np. do notariusza, do banku, itp.)

ZAŁĄCZNIKI:
1. Opłata skarbowa (część I pkt 51 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej – t.j. Dz.U. z 2019 r.,
poz.1000 ze zm.): - za wydanie zaświadczenia: 17 zł
2. Załącznik graficzny z oznaczeniem granicy wnioskowanej działki lub terenu (o ile jest konieczny).
3. Pełnomocnictwo do działania w imieniu wnioskodawcy wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości:
17 zł – od każdego stosunku pełnomocnictwa
(część IV załącznika do ustawy z dnia16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - t.j. Dz.U. z 2019 r., poz.1000 ze zm.).
Opłatę skarbową dokonuje się - przed złożeniem wniosku - w kasie Urzędu Miejskiego w Pyskowicach lub
bezgotówkowo na rachunek Gminy Pyskowice:
PKO Bank Polski S.A. nr konta: 62|1020|2528|0000|0102|0480|4953
Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji
tel.:
faks:

32 332-60-48 332-60-58
32 332-60-02

e-mail:

sekap@pyskowice.pl

Pyskowice BOI
32 332-60-00
http://www.bip.pyskowice.pl
http://www.pyskowice.pl
http://www.sekap.pl
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INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI W PYSKOWICACH
W związku z realizacją wymogów 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 ich swobodnego przepływu
(tzw. RODO), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach
z tym związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach jest:
Burmistrz Miasta Pyskowice, ul. Strzelców Bytomskich 3, 44-120 Pyskowice, tel. 32 332-60-00.
Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania
Urzędu Miejskiego w Pyskowicach, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować
z inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach pisemnie na adres Urzędu lub korespondencją e-mail:
iod@pyskowice.pl
2. Administrator danych osobowych - Burmistrz Miasta Pyskowice - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie
obowiązujących przepisów prawa w związku z realizacją zadań publicznych:
wydawania zaświadczeń z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego / studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z art. 217 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego ustawa z dnia
14 czerwca 1960 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm.)
Dane osobowe wykorzystujemy również w celu:
- sprawniejszej komunikacji z mieszkańcami i innymi klientami Urzędu - w tym celu prosimy o podanie danych kontaktowych, tj.
numeru telefonu, adresu e-mail i/lub adresu do korespondencji; podanie tych danych jest dobrowolne. Wówczas zawsze mają
Państwo prawo nie podać danych bez żadnych konsekwencji prawnych, a ich podanie jest traktowane jak zgoda na ich
wykorzystanie,
- realizacji innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa w związku z wykonywaniem zadań publicznych
własnych, zleconych lub realizowanych w oparciu o porozumienia, o których mowa w szczególności w art. 7, 8, 9a, 11b i 50
ustawy o samorządzie gminnym; dane osobowe są nam również niezbędne do zapewnienia dostępu do informacji o stanie
załatwienia spraw, do czego jesteśmy zobowiązani ustawą o dostępie do informacji publicznej (art. 6 ust. 1 pkt 3) lit. e)),
- zawierania i wykonania umów cywilnoprawnych i z zakresu prawa pracy - w takim przypadku, niepodanie danych uniemożliwi
zawarcie umowy lub jej wykonanie.
3. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 2 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Pyskowice przetwarzają dane osobowe dla
których Administratorem jest Burmistrz Miasta Pyskowice.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 2, a po tym czasie
przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa (Rozporządzenie Prezesa Rady
Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu
działania archiwów zakładowych lub z przepisów szczególnych).
W Urzędzie nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie.
4. Każda osoba1, której dane osobowe dotyczą, może korzystać z następujących uprawnień:
- zwrócić się z żądaniem dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
- wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych;
- w przypadku danych osobowych zbieranych za zgodą można również cofnąć zgodę; wycofanie zgody nie ma wpływu na
przetwarzanie danych osobowych do momentu jej wycofania.
W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przepisy prawa dopuszczają taką możliwość, osoba, której dane osobowe dotyczą, może
żądać przeniesienia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany do innego administratora danych. Nie dotyczy to
jednak danych osobowych przetwarzanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.
Każda osoba, której dane osobowe dotyczą, ma również prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych niezgodne
z przepisami prawa do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Niepodanie danych lub podanie niepełnych danych może uniemożliwić załatwienie sprawy i wywołuje skutki wynikające wprost
z przepisów.
1

w przypadku, gdy przepisy szczególne nie stanowią inaczej.
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