Mikołów, dnia ……………………….…

Biuro Geodezji i Gospodarowania Przestrzenią
Urzędu Miasta Mikołów

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA
na podstawie art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

O POŁOŻENIU NIERUCHOMOŚCI W OBSZARZE ZDEGRADOWANYM, OBSZARZE
REWITALIZACJI, SPECJALNEJ STREFIE REWITALIZACJI,
wyznaczonych zgodnie z ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r.

1. Imię

2. Nazwisko

3. Nazwa instytucji / firmy (jeśli dotyczy)

4. Adres wnioskodawcy:
ulica, nr
kod, miasto

5. Pełnomocnik wnioskodawcy (jeżeli dotyczy): imię, nazwisko, adres
.................................................................................................................................................................................................................. .
.................................................................................................................................................................................................................. .
6. Dane dodatkowe (nr telefonu, adres e-mail)*:

NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI/DZIAŁEK/Położenie działki/ek (ulica)

ZAŁĄCZNIKI
 dowód uiszczenia opłaty skarbowej* za wydanie zaświadczenia w wysokości 17 zł
 pełnomocnictwo do reprezentacji wnioskodawcy (jeśli dotyczy)
 dowód uiszczenia opłaty skarbowej* z tytułu pełnomocnictwa w wysokości 17 zł (jeśli dotyczy)
Opłatę należy uiścić w kasie Urzędu Miasta lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Mikołów
Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie
87 8436 0003 0000 0000 0071 0325

SPOSÓB ODBIORU DOKUMENTU
 osobisty
 za pośrednictwem poczty (adres podany w pkt 4)
 za pośrednictwem poczty pod inny adres:
.......................................................................................................................................................................................................... .

...................................................
(czytelny podpis)
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KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Mikołowa.
2. Burmistrz Mikołowa wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować sprawach
związanych z ochroną danych osobowych: pisemnie (adres siedziby Administratora) lub
grzegorz.szymanski@mikolow.eu.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania zaświadczenia o położeniu nieruchomości
w obszarze zdegradowanym, obszarze rewitalizacji, specjalnej strefie rewitalizacji, a także w celach
kontaktowych oraz archiwalnych, na podstawie art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego.
4. Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania
na podstawie przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania lub uzupełnienia oraz
ograniczenia przetwarzania.
7. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczące narusza przepisy ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zgodnie z art. 77.
8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem wydania zaświadczenia.
9. Podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania
decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22.
*Dane dodatkowe będą przetwarzane jedynie w celu usprawnienia kontaktu organu wydającego zaświadczenie z wnioskodawcą.

UWAGI
-

Opłata skarbowa zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

-

W razie stwierdzenia braków formalnych wniosku tut. organ wezwie wnioskodawcę w trybie art. 64 §2 KPA
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