
………………………….    Spiczyn  ………………….... 
nazwisko  i  imię        data 

…………………………. 
     miejscowość  / ulica, nr domu,     

……………………….... 
   kod  pocztowy 

……………………….... 
      telefon 
 

 
 
 
       Wójt  Gm.  Spiczyn 
 
 
  
 Proszę  o  zmianę  przeznaczenia  w  miejscowym  planie  zagos- 
 

podarowania  przestrzennego  działki  nr  ……………  w  miejscowości 
 

………………………………  z  terenu  …………………………………… 
        upraw polowych, łąk, itd.  

pod  ………………………………............................................................. 
   zabudowę  zagrodową, jednorodzinną, usługi ….., itd. 
 

  
 W  załączeniu : 
- kopia  mapy  zasadniczej  z  zaznaczoną  lokalizacją. 
 
 
 
 
 
       ………………………….. 
        podpis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Wniosek o zmianę przeznaczenia działku w MPZP 

 

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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.Urz. UE L 119, s. 1; dalej RODO), informuje się, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Spiczyn, adres: Urząd 

Gminy Spiczyn, Spiczyn 10c, 21-077 Spiczyn. 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adrian.dziura@lokalneogniwo.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o zmianę 

przeznaczenia terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego /studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - podstawa art. 6 ust. 

1 lit. c RODO. 

4. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników 

administratora danych osobowych. 

5. Dane osobowe mogą podlegać ujawnianiu następującym odbiorcom: podmioty świadczące 

usługi informatyczne oraz prawne wobec Administratora. 

6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. W przypadku takiego zamiaru zostanie Pani/Pan odrębnie 

poinformowana/y. 

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami 

archiwalnymi, tj. m.in. ustawą z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i 

archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164) i rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 18 

stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz 

instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011 r. 

Nr 14 poz. 67, ze zm.). 

8. Ma Pani/Pan prawo do: 

- dostępu do swoich danych osobowych i uzyskania kopii,  

- sprostowania swoich danych, 

- ograniczenia ich przetwarzania, 

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi dotyczącej niezgodności przetwarzania przekazanych 

danych osobowych z RODO do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę 

przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. 

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Nie będą 

podlegać profilowaniu. 

 

Podając numer telefonu wyraża Pan/Pani zgodę na jego przetwarzanie celem zapewnienia szybkiej i 

sprawnej komunikacji związanej z realizacją złożonego wniosku dane będą wówczas przetwarzane na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Jestem świadomy, że złożenie tej zgody jest dobrowolne i mam 

prawo jej wycofania w każdym momencie w formie pisemnej notyfikacji, bez wpływu na zgodność z 

prawem dotychczasowego przetwarzania, a numer telefonu i/lub adres e-mail nie będzie udostępniany 

innym odbiorcom. 

 


