Człuchów, dnia ………………………
………………………………………...
imię i nazwisko lub nazwa wnioskodawcy

…………………………………………
adres

…………………………………………
nr tel. kontaktowego

Burmistrz Miasta Człuchów
WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA
O ZGODNOŚCI ZAMIERZONEGO SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Z USTALENIAMI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Wnoszę o wydanie zaświadczenia o zgodności z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania istniejącego
obiektu budowlanego – ………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
(określić dotychczasowy sposób użytkowania obiektu budowlanego)

na …………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
(określić zamierzony sposób użytkowania obiektu budowlanego)

planowanej do realizacji na nieruchomości położonej w Człuchowie,
przy ulicy …………………………………………………………...........................................................................,
na działce / działkach nr ……………………………….............................., w obrębie nr …………………………..
Wnioskowany dokument (zaznaczyć odpowiednie pole):
- odbiorę osobiście;
- proszę wysłać pocztą.
Załączniki:
1. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia w wysokości 17 zł.
2. Kopia mapy zasadniczej lub ewidencyjnej z zaznaczonym obiektem budowlanym objętym wnioskiem.
3. Charakterystyka inwestycji – w przypadku zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego na funkcję
produkcyjną;
4. Pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika.
5. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury
w wysokości 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa lub prokury)

Potwierdzam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych
osobowych.
……………………………………………………..
podpis wnioskodawcy lub pełnomocnika
Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty, tj. z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia lub
dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury.
Nie podlega opłacie skarbowej wydanie zaświadczenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego – wydanie zaświadczenia
dotyczącego obiektu budowlanego z przeznaczeniem na funkcję mieszkalną.
Opłatę skarbową za wydanie zaświadczenia należy wnieść:
* w kasie Urzędu Miejskiego Człuchów, al. Wojska Polskiego 1; 77-300 Człuchów
* lub na rachunek bankowy 79 2030 0045 1110 0000 0228 6040

________________________________________________________________________________________________________

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
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
(Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:
1) Administratorem Państwa danych jest Burmistrz Miasta Człuchów Al. Wojska Polskiego 1,
77-300 Człuchów tel.: 59 83 42 291 w 305, sekretariat@człuchow.eu
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za
pośrednictwem adresu email: iod@człuchow.eu. lub pisemnie na adres Administratora.
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wydania zaświadczenia
o zgodności z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania istniejącego obiektu
budowlanego w zw. z Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz.741 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 1994r.
Prawa budowlanego (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 2351 z poźn. zm.);
4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z
uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych,
w tym przepisów archiwalnych t.j 5 lat.
5) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać
profilowaniu.
6) Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy
(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące
prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii – z tym że w przypadku gdy
dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą, to realizacja prawa do
informacji o źródle ich pozyskania (art. 15 ust. 1 lit. g RODO) przysługuje, jeżeli
nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
(RODO);
8) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych
skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.

________________________________________________________________________________________________________

