
……………………………………………………..                      data………………………………
imię i nazwisko lub nazwa instytucji

……………………………………………………..

adres (ulica, kod, miejscowość)
Do 
Wójta  Gminy  Wierzchosławice

Wniosek dotyczy nieruchomości położonej w …………………………………………………….  

działki nr ………………………………………………….…………………………………………

W związku z ogłoszeniem o przystąpieniu do sporządzania „Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Wierzchosławice” wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko wnoszę o:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.04.2020r. 

*Zaleca się o określenie na dołączonym załączniku graficznym (mapa ewidencyjna) zasięgu
wnioskowanego terenu.

podpis

1. Złożenie wniosku stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Ogłoszenie/Obwieszczenie.
2. Administratorem podanych we wniosku danych osobowych jest Wójt Gminy Wierzchosławice z siedzibą 33-122 Wierzchosławice
550 i są one podawane w celu składania wniosków do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Wierzchosławice.
3.  Składający  wniosek  ma  prawo  do  żądania  od  administratora  dostępu  do  podanych  danych  osobowych,  ich  sprostowania,
ograniczenia  przetwarzania,  a także  prawo  do  przenoszenia  danych.4.  Podane  dane  osobowe  będą  przetwarzane  do  momentu
zakończenia  sprawy,  po  czym  zostaną  przekazane  zgodnie  z polskim  prawem  archiwalnym,  jako  dokumenty  kategorii „A”
(oznaczającej rodzaj dokumentów przechowywany wieczyście) do siedziby archiwum Urzędu Gminy Wierzchosławice.5. Składający
wniosek ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z  siedzibą
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.
7. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
8.  Podstawę  prawną  przetwarzania  podanych  danych  stanowi  art. 17  pkt 1  ustawy  z dnia  27 marca  2003 r.  o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283) oraz § 9 pkt 4 w związku z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gmin (Dz. U. 2004 Nr 118 poz. 1233), tzn. dane osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy
publicznej powierzonej administratorowi.
9.  Składający  wniosek  ma  prawo  w dowolnym  momencie  wnieść  sprzeciw  –  z przyczyn  związanych  ze  szczególną  sytuacją
składającego wniosek – wobec przetwarzania podanych danych osobowych.
10. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych – e-mail: iod@wierzchoslawice.pl 


	…………………………………………………….. data………………………………
	imię i nazwisko lub nazwa instytucji
	……………………………………………………..
	adres (ulica, kod, miejscowość)
	Do
	Wójta Gminy Wierzchosławice

