…………………………..….……….

Stare Babice, ……..…..…………

(imię i nazwisko)

(data)

…………….………………..……….
(kod pocz. miejscowości)

…………….……………..………….
(ulica i nr domu)

……………….………………..…….
(nr telefonu)

Wójt Gminy Stare Babice
ul. Rynek 32
05 – 082 Stare Babice
Referat Planowania Przestrzennego

PODANIE
Proszę
o
wydanie
opinii w formie postanowienia o zgodności
z
miejscowym
planem
zagospodarowania
przestrzennego
wstępnego
projektu
podziału
działki
położonej
we
wsi
…………………………………..……………………………….… o numerze
(NAZWA MIEJSCOWOŚCI)

ewidencyjnym ………………………………..………………………….
(NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI)

………………………………………….
(PODPIS SKŁADAJĄCEGO PODANIE)

Oczekiwana forma wysyłki:
- odbiór osobisty*
- odbiór przez osobą wskazaną*
- wysyłka pocztą*
UWAGA:
Do wniosku należy dołączyć:
- 2 egzemplarze wstępnego projektu podziału działki, w tym jeden narysowany na urzędowej kopii mapy
zasadniczej w skali 1 : 1000 lub 1 : 500
- w przypadku występowania kilku wnioskodawców wskazać jedną osobę, której ma być wydane postanowienie
* niepotrzebne skreślić
1.

2.
3.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych – Wójta Gminy Stare
Babice z siedzibą w Starych Babicach kod pocztowy 05-082, przy ul. Rynek 32, w celu realizacji złożonego
wniosku dot. planowania i zagospodarowania przestrzennego.
Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
Zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej wydanej przez administratora danych udostępnionej w
Urzędzie Gminy Stare Babice oraz w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem http://bip.babicestare.waw.pl/public/get_file_contents.php?id=433955 (ścieżka dostępu: www.bip.babice-stare.waw.pl → ochrona
danych osobowych (RODO) → Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych), w tym z informacją o
celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich
poprawiania.
………………………………............................
(data i podpis wnioskodawcy/wnioskodawców)

Podstawa prawna
Art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016r. 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. Urz. UE L Nr 119 z 4.5.2016 r. s. 1-88)

