
* wybrać właściwe 

URZĄD MIEJSKI TRZCIANKI, ul. Sikorskiego 7, 64 – 980 Trzcianka, tel.: 67 352 73 30, e-mail: planowanie@trzcianka.pl 

Trzcianka, dnia …............................. 

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

DANE WNIOSKODAWCY:  

…………………………………………  

…………………………………………  

…………………………………………  

…………………………………………  
         (imię i nazwisko,  nazwa, adres, telefon)  

 

   odbiór osobisty / wysłać pod wskazany adres * 

B U R M I S T R Z  

T R Z C I A N K I  

ul .  Sikorskiego 7  

64-980 Trzcianka  
 

WNIOSEK  
 

 

*  o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

 

*   o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego* 

 

 

Wnioskuję o sporządzenie / zmianę* miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego                                        

/ studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego* w obrębie działki  

/  działek* o nr ew.:  

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

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

 

położonej / położonych* w obrębie geodezyjnym:  

 

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

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

uwzględniającą następujące przeznaczenie: 

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

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

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

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

 

 

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU:  

1) Mapa z lokalizacją działki / działek. 

 

 



* wybrać właściwe 

URZĄD MIEJSKI TRZCIANKI, ul. Sikorskiego 7, 64 – 980 Trzcianka, tel.: 67 352 73 30, e-mail: planowanie@trzcianka.pl 

 

 

 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO: 
Na podstawie art. 13 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 (ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych), zwanej dalej RODO (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej – 04.05.2016 r. 

119/1) informuję, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Trzcianka z siedzibą w Trzciance                                  

przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 7. 

2) W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z inspektorem ochrony danych                     

pod adresem iod@drmendyk.pl. 

3) Zbieranie danych osobowych jest niezbędne do rozpatrzenia wniosku o sporządzenie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 

4) Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego                              

na administratorze i wynika z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. 2018 r., poz. 1945 ze zm.). 

5) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych jak we wniosku skutkować może 

brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku. 

6) Zebrane dane będą przechowywane zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r.  

o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2018 r., poz. 217 ze zm.) oraz na podstawie 

przepisów szczególnych określających inny okres archiwalny niż ww. ustawa.  

7) Realizacja praw podmiotowych (dostępu do danych osobowych, ich poprawiania, itd.) wynika z RODO 

oraz ustaw odrębnych. 

8) Podmiotom danych przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

 

 

 

 

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

                                          /podpis  wnioskodawcy/  

 

 

mailto:iod@drmendyk.pl

