Czernikowo, dnia ………………………
………………………………………….
(Nazwisko i imię inwestora)

………………………………………….
………………………………………….
(adres)
tel. kont. ………………………………………….

Wójt Gminy Czernikowo

WNIOSEK
o wydanie wypisu i wyrysu
z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki numer geodezyjny
………………………………. położonej w miejscowości ……………………………………,
obręb geodezyjny

……………………………………… .

Informacje dotyczące zamierzonych inwestycji:
1. Zakres projektowanych robót budowlanych ……………………………………………
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
2. Projektowana funkcja obiektu …………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...

…………………………………….
(podpis)
wydano wypis i wyrys z m. p. z. p. :

- część ogólna
- jednostka strukturalna …………….
- mapa
- oznaczenia graficzne
- działka nr ………………………….
- położona ………………………….
- dnia ………………………………..

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 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, zwanego dalej: ogólnym
rozporządzeniem o ochronie osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Czernikowo,
ul. Słowackiego 12.
2) Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych iodo@czernikowo.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań
publicznych.
4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa
trzeciego/organizacji międzynarodowej.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z
kategorią archiwalną sprawy.
6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym
również w formie profilowania.

Oświadczam, że wobec mojej osoby został spełniony
informacyjny dotyczący ochrony danych osobowych

…………………………………………….
miejsce i data

obowiązek

……………………………………
podpis

