Łęczyca, dnia ……...........................
.................................................……………...
.................................................……………...
.................................................……………...
.................................................……………...
Nazwisko i imię wnioskodawcy (wnioskodawców)
lub nazwa instytucji, adres, nr telefonu

Wójt Gminy Łęczyca

WNIOSEK
o opinię o zgodności proponowanego podziału działki z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego gm. Łęczyca

Podstawa prawna art. 93 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późniejszymi zmianami).
Wnoszę o opinię o zgodności z planem zagospodarowania przestrzennego proponowanego podziału
działki
numer
geodezyjny.......................,
położonej
w
obrębie
ewidencyjnym
................................................
Przedkładam następujące załączniki:
- pozwolenie, o którym mowa w art. 96 ust. 1a ustawy o gospodarce nieruchomościami, w
przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków;
- wstępny projekt podziału sporządzony na kopii mapy zasadniczej (…. egz.);
- inne………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
Jednocześnie oświadczam, że (właściwe podkreślić):
a) jestem właścicielem działki
b) jestem współwłaścicielem działki
imię i nazwisko współwłaściciela ..............................................................................................
adres współwłaściciela...............................................................................................................

............................................
(podpis wnioskodawcy)

KLAUZULA INFORMACYJNA
postępowanie administracyjne - wydanie opinii o zgodności proponowanego podziału działki z
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gm. Łęczyca
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str.1), zwanego dalej
rozporządzeniem 2016/679 informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Łęczyca, z siedzibą w Łęczycy,
ul. M. Konopnickiej 14, NIP 775-24-07-742, Regon: 611015756
2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych, e-mail: iod@gminaleczyca.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania
administracyjnego dotyczącego wydania opinii o zgodności proponowanego podziału
działki z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gm. Łęczyca, na podstawie
przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
zwanego dalej K.p.a. oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami;
4. Odbiorcą Pani/Pana danych mogą być podmioty na podstawie obowiązujących przepisów
prawa – podmioty publiczne, sądy i inni odbiorcy legitymujący się interesem prawnym
w pozyskaniu danych osobowych, osoby będące stroną postępowania oraz inni uczestnicy
postępowania.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres ustalony zgodnie
z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji organizacji i zakresu
działania archiwów zakładowych;
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo
ograniczenia przetwarzania.
Zgodnie z art. 2a § 3 K.p.a. wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania, o którym
mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 nie wpływa na tok i wynik postępowania;
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana danych narusza
przepisy rozporządzenia 2016/679;
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, bez ich podania
sprawa pozostanie bez rozpoznania. Warunek ten nie dotyczy podania numeru telefonu.
Zgodnie z art. 2a § 2 K.p.a. wykonywanie obowiązku, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2
rozporządzenia 2016/679, odbywa się niezależnie od obowiązków organów administracji publicznej
przewidzianych w K.p.a. i nie wpływa na tok i wynik postępowania.

