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           Chęciny, dnia …...……………. 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

……………………………….                 Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny 

……………………………….                          Pl. 2 Czerwca 4 

            (wnioskodawca, adres)                                         26-060 Chęciny 

 

Znak:………………..………………… 

 

WNIOSEK 

o wydanie zaświadczenia 

Wnioskodawca uprzejmie wnosi - na podstawie art. 217 §1 i §2 pkt. 2 ustawy z dnia 

14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze 

zm.) - o wydanie zaświadczenia potwierdzającego, czy nieruchomość gruntowa: 

 

obręb (miejscowość):…….…….……………………………………………………………..,  

numer działki ................................................................................................................................ 

………………………………………………………………………………………………….. 

położona jest na terenie objętym: 

 

1. miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w rozumieniu ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2020 r., 

poz. 293 ze zm.), 

 

2. ……………………………………………………………………………………………….. 

3. ……………………………………………………………………………………………….. 

4. ……………………………………………………………………………………………….. 

5. ……………………………………………………………………………………………….. 

6. ……………………………………………………………………………………………….. 

7. ……………………………………………………………………………………………….. 

8. ……………………………………………………………………………………………….. 

 
 

    

 ………………………………….. 
                                                                                                                                                                    (podpis wnioskodawcy) 
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OPŁATA SKARBOWA Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. 
z 2020 r., poz. 1546 ze zm.) 

- za wydanie zaświadczenia 17 zł 

Opłatę skarbową należy uiścić (gotówką/kartą) w kasie lub bezgotówkowo na rachunek 

bankowy tut. Urzędu:  

Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach 

Bank Spółdzielczy w Kielcach O/ w Chęcinach 

Numer konta: 18 8493 0004 0050 0872 5424 0001 

 

Dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku. 

 

I. Realizując obowiązek informacyjny, określony w  art. 13 ust. 1 i ust. 2  Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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, (RODO)informujemy, że: 

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

w Chęcinach Pl. 2 Czerwca 4, kod pocztowy: 26-060, adres e-mail:  gmina@checiny.pl,  
tel.  41 31 51 006. 

2. W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych można kontaktować się  

z Inspektorem Ochrony Danych, pod adresem e-mail: iodo@checiny.pl, tel. 41 31 

53 117. 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania 

administracyjnego lub czynności urzędowej zgodnie ze złożonym wnioskiem na 

podstawie przepisów prawa: ustawa Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 

14 czerwca 1960 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), ustawa z dnia 27 marca 2003 
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze 

zm.), zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt c RODO. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z kategorią 

archiwalną danej sprawy. 
5. Informujemy o prawie żądania od administratora dostępu do treści swoich danych 

osobowych i do ich sprostowania. W związku z tym, że przetwarzanie odbywa się na 

podstawie przepisu prawa, nie  może Pani/Pan żądać usunięcia danych osobowych,  

ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia danych lub wniesienia sprzeciwu 
względem ich przetwarzania. 

6. W postępowaniach administracyjnych i czynnościach urzędowych prawo do wycofania 

w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie swoich danych 

osobowych nie przysługuje. 
7. Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres siedziby: ul. Stawki 2,                                    

00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza 

przepisy rozporządzenia wskazanego na wstępie. 
8. Podanie  danych osobowych jest wymogiem ustawowym.  Niepodanie danych 

osobowych będzie skutkowało wezwaniem do ich uzupełnienia, a w przypadku 

nieuzupełnienia, pozostawieniem wniosku bez rozpoznania. 

9. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane wyłącznie osobom, na których 
przepisy nakładają obowiązek zachowania tajemnicy i tylko w celu umożliwienia 

realizacji przepisów wymienionych wyżej ustaw oraz zgodnie z przepisem ustawy, 

stronom postępowania administracyjnego. 

10. Informujemy, iż dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, 
organizacji międzynarodowych oraz że nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
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