
RG.6727. ………….………… 

.................................................................... 
                                    (Imię i nazwisko) 

 

.................................................................... 
                                   (Adres) 

 

.................................................................... 
                          (Telefon kontaktowy) 

Skalmierzyce, dnia ...................... 

 

 

 Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce 

Referat Geodezji, Budownictwa  

i Ochrony Środowiska 

Skalmierzyce ul. Ostrowska 8 

63 – 460 Nowe Skalmierzyce 

 

 

WWNNIIOOSSEEKK  

OO  WWYYDDAANNIIEE  ZZAAŚŚWWIIAADDCCZZEENNIIAA  OO  PPRRZZEEZZNNAACCZZEENNIIUU  DDZZIIAAŁŁKKII  

 

Zwracam się z prośbą o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w miejscowym 

planie zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości 

......................................................... działka nr  ……………..………....................................... 

o powierzchni …………............................................ KW ……….……………………………. 

oraz czy wyżej wymieniona działka znajduje się na obszarze rewitalizacji.  

 

 

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

 

Sposób odbioru:    

□    osobiście  

□    przesłanie pocztą  

 

Klauzula informacyjna 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(RODO) informujemy, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Gminy i Miasta Nowe 

Skalmierzyce z siedzibą w Skalmierzycach, przy ul. Ostrowskiej 8, 63-460 Nowe Skalmierzyce, NIP: 622-238-19-39, 

REGON: 250855423. 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się 

poprzez e-mail: d.tomczak.iod@noweskalmierzyce.pl. 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. c RODO w celu przeprowadzenia procedury związanej z wydaniem zaświadczenia o przeznaczeniu działki  

na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2021 r.,  

poz. 741 ze zm.) oraz ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 485) w trybie 

przewidzianym przez przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 

r., poz. 735 ze zm.) 4. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych znajdują się na stronie internetowej 

www.noweskalmierzyce.pl w zakładce RODO oraz w siedzibie Urzędu, pokój nr 31.   

 
Zgodnie z art. 1. ust. 1 Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1923) przed 

złożeniem wniosku należy uiścić opłatę skarbową w kwocie 17,00 zł. 

mailto:d.tomczak.iod@noweskalmierzyce.pl

