Zawonia, dnia …………………….

Wójt Gminy Zawonia
ul. Trzebnicka 11
55-106 Zawonia
WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA
o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego
Dane identyfikacyjne wnioskodawcy
IMIĘ I NAZWISKO:
MIEJSCOWOŚĆ:

KOD POCZTOWY:

ULICA:

NR DOMU/LOKALU:

NR TELEFONU:

Dane identyfikacyjne pełnomocnika
IMIĘ I NAZWISKO:
MIEJSCOWOŚĆ:

KOD POCZTOWY:

ULICA:

NR DOMU/LOKALU:

NR TELEFONU:

Na podstawie art. 217 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego,
w związku z art. 48 ust. 3 pkt 1 albo art. 49b ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane
proszę o wydanie zaświadczenia o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
..........................................................................................……………………………….………………………………..……
………………………………………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………….……………………………………………………………………………………………..
Opis budowy – rodzaj obiektu budowlanego

Adres obiektu budowlanego:
Miejscowość: ………………………………………

Gmina: ……………………………..…………

Ulica: …………………………..…………..………

Numer porządkowy:….………….……………

Dane ewidencyjne obiektu budowlanego:
Obręb:……………………..……………….………

Działka/działki nr: ...........................................
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Opłata skarbowa
na podstawie ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16.11.2006 r. (tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 783)
Jednostki budżetowe
Zwolnienie z opłaty

K
W
O
T
A

Art. 7
Jednostki samorządu terytorialnego

Inne przypadki przewidziane ustawą – art. …………..
pełnomocnictwo
17 zł
Zaświadczenie (za każde)
17 zł
W sumie:
Bank Spółdzielczy w Trzebnicy

nr konta: 3395 9100 0420 0100 1924 4400 02

Do wniosku dołączam:
Pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu wnioskodawcy
Dowód wpłaty skarbowej
Określenie lokalizacji budowy na mapie ewidencyjnej, zasadniczej lub sytuacyjno-wysokościowej
Uwagi i adnotacje
Zaświadczenie: proszę wysłać pocztą / odbiorę osobiście*
*niepotrzebne skreślić

…………………………………………….
podpis wnioskodawcy
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)
informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Zawonia którą reprezentuje Wójt Gminy Zawonia, 55-106 Zawonia, ul.
Trzebnicka 11
2) Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest p. Marek Adamaszek, kontakt pod adresem e-mail: iod@zawonia.pl lub telefonicznie
nr: 608294903,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wniosku/pisma z dnia ……..........… 201.... r.
zarejestrowanego pod nr : …………... - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty wskazane we Pani/Pana wniosku/piśmie
bądź w przepisach prawa, na podstawie których rozpatrywana jest sprawa;
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane i przetwarzane są do momentu wskazanego w instrukcji
kancelaryjnej lub właściwych przepisach,
6) podanie danych osobowych przez interesanta/wnioskodawcę/stronę postępowania jest wymogiem niezbędnym
(o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej) dla podjęcia wnioskowanych/żądanych czynności;
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul Stawki 2, 00-193
Warszawa
8) ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych;
9) niepodanie przez Pani/Pan danych osobowych będzie skutkowało pozostawieniem wniosku, sprawy bez
rozpoznania o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej.

………………………………………………….
(miejscowość, data, podpis osoby informowanej)
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