
….......................................... …....…........... dnia..............................

…..........................................

….........................................
(imię, nazwisko i adres)

Burmistrz Miasta Orzesze

Wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego
w Orzeszu dla sołectwa Zawada. Etap I

1.Położenie terenu (działki): ORZESZE obręb: …..............................................................................................

ul. .................................................................................................. nr KW ..........................................................

2. Numer działki/działek …......................... ........................................................................................................

3.   imię i nazwisko właściciela terenu (działki) oraz miejsce zamieszkania ......................................................

4.  Przedmiot  i  zakres  wnioskowanej  zmiany: (zabudowa  mieszkaniowa  jednorodzinna/  mieszkaniowo-

usługowo/  usługowa/ przemysłowa/ zieleń/ tereny rolne*)

inna (jaka?)............................................................................................................................................................

…...........................................................................................................................................................................

w zakresie o pow.............................................. Obecnie przedmiotowa działka użytkowana jest jako (określić obecny 

sposób użytkowania)  …......................................................................................................................................................

Uzasadnienie:

…...........................................................................................................................................................................

…...........................................................................................................................................................................

…...........................................................................................................................................................................

…...........................................................................................................................................................................

…...........................................................................................................................................................................

Położenie działki przedstawione zostało graficznie na załączonej mapce geodezyjnej.

Załączniki:
1.  mapa zasadnicza (1: 1000)
2. …........................
* właściwe podkreślić

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie  z  art.  13  ust.  1  i  ust.  2  ogólnego  rozporządzenia  o  ochronie  danych  osobowych  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  informuję,  iż
administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Burmistrz  Miasta  Orzesze  z  siedzibą  w  Orzeszu,  ul.  Św.  Wawrzyńca  21,  e-mail:
um@orzesze.pl. W Urzędzie Miejskim Orzesze został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować telefonując pod
numer: 784-690-446 w godzinach pracy UM Orzesze, bądź pisząc na adres mailowy: iod@orzesze.pl. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane
będą w celu dopełnienia obowiązków wynikających z  przepisów prawa na podstawie art.  6 ust.  1 lit.  c  i  e Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  z  27  kwietnia  2016r.  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)  (Dz.  U.  UE.  Z  2016r.  Nr  119,  str.  1).  Odbiorcą  Pani/Pana  danych  osobowych  będą  te  podmioty,  którym  mamy  obowiązek
przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa bądź wynikające z zawartych umów. Pani/Pana dane osobowe nie będą
przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres określony w
przepisach  dot.  obowiązku  archiwizowania  dokumentacji.  Posiada  Pani/Pan  prawo   do  dostępu  do  swoich  danych  osobowych,  do  ich
poprawiania. Jeżeli uznają Państwo, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, mają Państwo prawo wnieść skargę
do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  Podanie przez Pana/Panią danych osobowych wynika z
obowiązku narzuconego w przepisach prawa ( m.in. art 17 – 20, 31 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) i jest niezbędne
do jego realizacji. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

…................................................................
podpis                


