.....……………………………………...............................
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Urząd Miasta
w Ostrowcu Świętokrzyskim
Wydział Planowania i Rozwoju

........................…………………….................…….......
(miejsce na pieczęć potwierdzającą wpływ do Urzędu)

WNIOSEK
o w ydan ie zaśw iadczeni a dla dzi ałki/ dzi ałek
Z AK R E S W N I O S K O W AN Y C H D AN Y C H *
o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w odniesieniu do działki / działek
o położeniu działki/działek w obszarze/ach rewitalizacji / Specjalnej Strefy Rewitalizacji
o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, w związku z wymogami przepisów Prawa budowlanego (art. 71), polegającego na**:

o występowaniu na działce / działkach obiektów ujętych w „Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego”
o wydaniu dla działki / działek decyzji o warunkach zabudowy i/lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
inne dane będące w posiadaniu WPR **:

DANE IDENTYFIKACYJNE WNIOSKODAWCY **
Imię i nazwisko/nazwa
Miejscowość

Kod pocztowy

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Telefon

DANE IDENTYFIKACYJNE DZIAŁKI/EK **
NUMER DZIAŁKI

OBRĘB

ARKUSZ

POŁOŻENIE

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU *
potwierdzenie uiszczenia stosownej opłaty skarbowej
Dodatkowo można dostarczyć kserokopię mapy zasadniczej lub mapy katastralnej z zaznaczonym położeniem działki/ek lub
wypisu z ewidencji gruntów dla w/w działki/ek

* należy postawić „X” w polu przy właściwej pozycji,
** należy określić rodzaj danych, wypełnić pola czytelnie, drukowanymi literami.

……………………………………………………………………………
(miejsce na pieczęć potwierdzającą termin odbioru dokumentu)

…………………………………………………
(czytelny podpis wnioskodawcy)
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INFORMACJA
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r., poz. 922 z późn. zm.)
informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, ulica Jana Głogowskiego 3/5,
27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski;
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu rozpatrzenia wniosku;
3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
4) podanie administratorowi danych osobowych w zakresie wymaganym w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu
postępowania administracyjnego jest obligatoryjne, a w pozostałym jest dobrowolne.
Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych, prawa ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzanych danych osobowych
zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z art. 32 w/w ustawy o ochronie danych osobowych.

…………………………………………………
(data, czytelny podpis wnioskodawcy)
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