
  

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

(Imię i nazwisko wnioskodawcy) 

....................................…...….…....…..........                 

...................................…..….…...…............. 

(Adres zamieszkania) 
 

...................................……...…....…........... 

(nr telefonu)1 
 

                                                                                  

Wójt Gminy Czastary 

ul. Wolności 29 

98-410 Czastary  

 

 
W N I O S E K 

 o wydanie zaświadczenia 

 

 Proszę o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w planie zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Czastary działki o nr ewidencyjnym ..…………………..………………………………… 

……………………………………………………………….…………………………….…………..

………………………………………………………………………………..………….……………. 

położonej w miejscowości ………………………………..…………..…………………………….. . 

Zaświadczenie do celów …………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………..…………………………. .    

 

 

 

 

 

…..…………………….…………….. 
(podpis składającego wniosek lub osoby 

przez niego upoważnionej) 
 

   
Sposób odbioru dokumentu: 

□ odbiór osobisty, 

□ przesłanie pocztą na adres: ……………………………………………………………… 

 
Do niniejszego wniosku dołączam: 

1. Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł - zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 

2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 z późn. zm.); 
2. Pełnomocnictwo wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej – 17,00 zł/każde pełnomocnictwo - jeśli 

dotyczy. 
 
Pouczenie:  
Na podstawie art. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej i załącznika do niniejszej ustawy, opłata 

za wydanie zaświadczenia wynosi 17,00 zł. Opłatę skarbową uiszcza się na rachunek Urzędu Gminy Czastary, 
ul. Wolności 29, 98-410 Czastary: RBS Lututów Oddział Czastary 69 9256 0004 3900 0101 2000 0030  

 
1 – numer nie jest obowiązkowy, ale ułatwi kontakt w sprawie 

 



 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych 

Treść informacyjna dla osób składających wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w planie 
zagospodarowania przestrzennego. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej „RODO”, informuję, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Czastary z siedzibą w Urzędzie Gminy Czastary 

ul. Wolności 29, 98-410 Czastary. 
2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, nadzorującego prawidłowość ́ przetwarzania danych 

osobowych w Urzędzie Gminy, z którym można skontaktować: poprzez e-mail: ido@czastary.pl lub pisemnie na adres: 
Urząd Gminy Czastary   ul. Wolności 29, 98-410 Czastary. 

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu prowadzenia spraw związanych z wydawaniem zaświadczenia 
o przeznaczeniu w planie  zagospodarowania przestrzennego 

4. Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w celu wypełnienia 
obowiązku prawnego Administratora Danych, zgodnie z Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. W przypadku udostępnienia przez 
Państwa numeru telefonu w celu ułatwienia kontaktu, podstawą przetwarzania przez nas tych danych będzie Państwa zgoda. 

5. Państwa dane osobowe przetwarzane przez nas przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego 
zostały zebrane (bezterminowo, 5 lat- zaświadczenia) oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez przepisy 
powszechnie obowiązującego prawa, w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie 
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania 
archiwów zakładowych. W przypadku przetwarzania na podstawie zgody dane będą przechowywane do chwili ustania celu 
w jakim została zebrana lub do wycofania zgody.  

6. Odbiorcami, do których mogą być przekazane Państwa dane osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania 
danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być 
ujawnione Państwa dane są podmioty, z którymi Urząd zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla 
użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych. 

7. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do: 
a) dostępu do swoich danych osobowych 
b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe 
c) żądania usunięcia danych, gdy: 

• dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane 

• dane przetwarzane są niezgodnie z prawem 
d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy: 

• osoby te kwestionują prawidłowość danych 

• przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych  

• Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których 
dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń 

e) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). 

f) Nie przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych. 
8. Podanie przez Państwa danych osobowych niezbędnych do realizacji zadań o których mowa powyżej jest obowiązkowe 

(wymagane na podstawie wyżej wymienionych przepisów prawa), podanie danych dodatkowych (numer telefonu) jest 
dobrowolne.  

 

 

 


