………………………….dnia………..……….
Miejscowość
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
Dane Wnioskodawcy

Burmistrz Miasta Imielin
ul. Imielińska 81
41 – 407 Imielin

Wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
………………………………………………………………………………………………………

.....................................................................................................................................................
nazwa planu podana w ogłoszeniu o przystąpieniu do sporządzania planu

Dane dotyczące nieruchomości
Adres:
Obręb ewidencyjny:
numer(y) działki (działek):
Treść wniosku:

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

Załączniki (opcjonalnie):
1) ……………………………………………………………
2) ……………………………………………………………
3) ……………………………………………………………

…………………………………………………
podpis osoby składającej wniosek

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (RODO)
KLAUZULA INFORMACYJNA (dane obowiązkowe: imię nazwisko, nazwa, adres):
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych
osobowych, dalej zwane RODO) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Imielin z siedzibą w Imielinie przy ul.
Imielińskiej 81, e-mail: burmistrz@imielin.pl
2. Burmistrz Miasta Imielin wyznaczył inspektora ochrony danych, e-mail: iod@imielin.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego na podstawie art. 6, 14, 15 oraz zgodnie z art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym na podstawie realizacji zadań publicznych przez administratora oraz archiwizacji dokumentacji w
oparciu o ustawę o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, zgodnie z art. 6 ust 1. lit c) oraz e) rozporządzenia
RODO.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą zewnętrzni wykonawcy projektów dokumentów planistycznych
realizujących zadania publiczne na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej oraz operator pocztowy lub osoba
upoważniona do odbioru dokumentów.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia
przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
7. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczące narusza przepisy ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zgodnie z art. 77.
8. W przypadku składania uwagi do projektu planu bądź w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W razie nie podania danych osobowych
złożona uwaga nie będzie rozpatrywana w trybie określonym w art. 17 pkt 12 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym.
9. Podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji,
w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 w/w rozporządzenia.
KLAUZULA INFORMACYJNA (dane dodatkowe: telefon, e-mail):
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję,
że:
1. Podając dane dodatkowe wyraża Pani/Pan zgodę na ich przetwarzanie dla potrzeb niezbędnych do
przeprowadzenia postępowania administracyjnego (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE).
2. Pani/Pana dane dodatkowe przetwarzane będą tylko w celu usprawnienia kontaktu organu rozpatrującego uwagi
ze składającym uwagi.
3. Posiada Pani/Pan prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

