Rybno, dnia ..................................................

…………………………………………………………………….

(imię i nazwisko / nazwa, adres)
................................................................................................

................................................................................................

(nr tel. kontaktowego)

Wójt Gminy Rybno

WNIOSEK
o wydanie zaświadczenia
Zgodnie z art. 217§1, §2 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
(t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 256 ze zm.)

□ o przeznaczeniu

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub braku
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego*:

□ o potwierdzeniu,

czy działka/i nie znajduje/ą się lub znajduje/ą się
rewitalizacji i/lub w Specjalnej Strefie Rewitalizacji*:

na obszarze

*wybrać właściwe

- działka nr ewid. ................................ położona w miejscowości …......................................................
- działka nr ewid. ................................. położona w miejscowości …......................................................
- działka nr ewid. ................................. położona w miejscowości …......................................................
Zaświadczenie niezbędne jest do …......................................................................................................

…………..………….……………......……
podpis wnioskodawcy

Sposób odbioru zaświadczenia:

□ osobiście*
□ przesłanie pocztą na adres podany na wniosku*
Do wniosku dołączam (wstawić znak „X” przy właściwej pozycji):

□ Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł za zaświadczenie* (część II pkt 21 załącznika do
ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej).

□ Pełnomocnictwo do działania w imieniu wnioskodawcy*
□ Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17
stosunku pełnomocnictwa (o ile dotyczy)*

zł za udzielenie pełnomocnictwa – od każdego

(część IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku

o opłacie skarbowej).

*wybrać właściwe
Informacje dodatkowe:
- Opłaty
skarbowe
należy
wnieść
w
kasie
Urzędu
Gminy
Rybno
(godziny
otwarcia
kasy:
poniedziałek, środa, czwartek i piątek 7:00 do 15:00, wtorek 10:00 do 17:30,) lub przelewem na rachunek bankowy tut. Urzędu:
Nr 69 9283 0006 0034 0135 2000 0010 Bank Spółdzielczy w Sochaczewie Oddział w Rybnie
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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 „RODO” ) informujemy, że:
1.Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Rybno, ul. Długa 20, 96 - 514 Rybno
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@gminarybno.com
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania zaświadczenia, zgodnie z przepisami ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego
4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat (zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt)
6. Każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania
w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych
7. Każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkować będzie odmową realizacji wniosku.

