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……………………………………..    Rudniki, dnia ……………………… 

Nazwisko i imię wnioskodawcy 

……………………………………. 

Adres zamieszkania 

………………………………………… 

nr telefonu x  

 

 

Wójt Gminy Rudniki 

 

 

W N I O S E K 

o wydanie zaświadczenia z dokumentów planistycznych 

Proszę o wydanie zaświadczenia w trybie art. 217 Kpa  o  

 (należy zaznaczyć właściwe kwadraty) 

 przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 

 wydanych decyzjach o warunkach zabudowy 

 funkcjach i kierunkach zagospodarowania w studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudniki 

 położeniu na obszarze zdegradowanym i obszarze rewitalizacji, jeżeli przewiduje to uchwała, 

o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 09.10.2015 r. o rewitalizacji  

dla działki/działek nr …………………………………………………………………………………….. 

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

położonej/położonych w miejscowości....................................................................................................... 

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

o pow.……………………………………………………………………………………………………., 

obręb ewidencyjny………………………………………………………………………………………. 

karta mapy nr…………………………………………………………………………………………….. 

Nr Księgi Wieczystej…………………………………………………………………………………….. 

Zaświadczenie niezbędne jest do:………………………………………………………………………... 

ˣ podanie numeru telefonu nie jest obowiązkowe, ale może przyspieszyć kontakt z Panem/ią 
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TAK NIE 

  Na podstawie art.6 ust.1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych 

w formularzu, w celu wydania wnioskowanego dokumentu przez Wójta Gminy Rudniki. Jednocześnie 

oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, że zgoda może być wycofana w każdym czasie. 

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej wycofaniem. 

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016r informuję, że: 

1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest: 

Wójt Gminy Rudniki 

ul. Wojska Polskiego 12A 

46-325 Rudniki 

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Urzędzie Gminy w Rudnikach : e-mail: 
iod@rudniki.pl , tel. 34-3595072 w 11, adres pocztowy: Urząd Gminy w Rudnikach, ul. Wojska 
Polskiego 12 A, 46-325 Rudniki 

3. Pana/i dane osobowe przetwarzane są w celu wydania wnioskowanego dokumentu  na 

podstawie art.6 ust1 lit. c – obowiązek prawny administratora oraz art. 63 i 217  ustawy z dnia 

14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego  

4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie 

przepisów prawa. 

5. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat. 

6. Posiada Pan/i prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie. 

7. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

przetwarzanie danych osobowych Pana/ią dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. 

8. Podanie Pani/Pana danych jest wymogiem ustawowym i wynika z realizacji obowiązków, 

wynikających z przepisów prawa. 

 

 

………………………………….… 

( podpis wnioskodawcy) 

Załączniki : 
1. potwierdzenie opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia w kwocie 17zŁ –(Zgodnie z ustawą z dnia 

16.11.2006 r. o opłacie skarbowej z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia istnieje obowiązek 
zapłaty opłaty skarbowej w kwocie 17 zł.) 


