
 

 

                              Niemce , dnia ...................................... 
 

........................................................................ 
               /  imię i nazwisko / 
 

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

………………………………………………. 
                        / adres / 
………………………………………………. 
                      nr telefonu * 

 

Do 
Wójta Gminy 

Niemce 

 

    Proszę o zmianę przeznaczenia w studium uwarunkowań i kierunków    zagospodarowania 

przestrzennego oraz w  miejscowym planie zagospodarowania  
 

przestrzennego gminy Niemce , działki  nr................................................................................... 
 

położonej w .................................................... na teren zabudowy 
 

....................................................................................................................................................... 
                  /zagrodowej , jednorodzinnej ,usługowej, przemysłowej/ 
 

Prośbę swoją motywuję tym, że .................................................................................................. 
 

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

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

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

   Wyrażam zgodę /nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wójta 
Gminy Niemce, ul. Lubelska 121,21-025 Niemce w postaci numeru telefonu w celu szybszego 
kontaktu w sprawie: wydania wypisu i wyrysu z mp.z.p.  lub s.u.i k.z.p. gm. Niemce 

 

                                                                                                          .............................................. 
                                                                                                  /podpis/ 
 

Załączniki: 
1. Podkład sytuacyjno-wysokościowy w skali 1: 1000 (Starostwo Powiatowe w Lublinie- Ośrodek Dokumentacji 

Geodezyjnej , ul. Spokojna 9)  lub mapa ewidencyjna w skali 1:2000 (Starostwo Powiatowe w Lublinie -Ewidencja 

Gruntów gm. Niemce, ul. Spokojna 9)   
2. Skrócony wypis z rejestru gruntów gm. Niemce (Starostwo Powiatowe w Lublinie -Ewidencja Gruntów gm. 

Niemce, ul. Spokojna 9). 
 

 

Klauzula informacyjna: 

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):  



 

 

• Administratorem Twoich danych jest Wójt Gminy Niemce ul. Lubelska 121, 21-025 Niemce, 

tel. 81 756 15 21; info@niemce.pl 

• z Inspektorem Ochrony Danych możesz skontaktować się drogą elektroniczną: iod@niemce.pl 

lub pisemnie na adres Administratora danych. 

• Twoje dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na 

Wójcie Gminy Niemce tj. wydanie wypisu i wyrysu art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945)w 

zw. z art.6 ust.1 lit. c RODO) numer telefonu będzie przetwarzany na podstawie zgody w zw. 

z art. 6 ust. 1 lit. a RODO; 

• Twoje dane mogą zostać przekazane organom władzy publicznej oraz podmiotom 

wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w 

zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,  

• Twoje dane będą przechowywane zgodnie z okresem przechowywania przez okres trwania  

procedury w sprawie wydawania wypisów i wyrysów a zgody, gdy dane są przetwarzane na jej 

podstawie, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w 

interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.  

• Podane przeze Ciebie dane osobowe nie będą wykorzystywane do decyzji opartej na 

zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, ani nie zostaną przekazane do 

państwa trzeciego (poza obszar Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii i Lichtensteinu) lub 

organizacji międzynarodowej. 

• Masz prawo do żądania od Wójta Gminy Niemce dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przechowywania, wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, a także do przenoszenia danych; 

• Masz prawo w każdym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie numeru telefonu bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody; 

• Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu 

nadzorczego, gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy  Rozporządzania 

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. 

• Podanie przez Ciebie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a niepodanie ich jest 

równoznaczne z niemożliwością przeprowadzenia procedury wydania wypisu i wyrysu z m. p 

.z. p. gm. Niemce. 
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