
                                                                                        

                 

Imię wnioskodawcy  
                 

Nazwisko wnioskodawcy  
                 

Adres wnioskodawcy 
                 

Ulica  
  -               

Kod pocztowy 

 

Tel: .............................................                                                        
                                                          WNIOSEK 

     Na podstawie art. 217 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) proszę o wydanie 

zaświadczenia o: 

1. przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego*, 

2.  planie rewitalizacji*, 

3. działania w ramach „Odnowa i Rozwój wsi”* 

* niepotrzebne skreślić 

 

gminy Łysomice działki/ek/ o nr ewid. gruntów ………………………………………..…………...  

położonej/ych/ w obrębie ………………….................................................................... gm. Łysomice  

 

celem przedłożenia w .............................................................................................. 
                                   (np. kancelarii notarialnej, banku, biurze geodezyjnym, KOWR itp.) 

 

Oświadczam, że przedmiotowa/e/ działka /i / 
nie jest/są/ objęta decyzją o warunkach zabudowy / decyzją o lokalizacji inwestycji celu publicznego* 

jest/są/ objęta decyzją o warunkach zabudowy / decyzją o lokalizacji inwestycji celu publicznego * 

* niepotrzebne skreślić 

 

znak: ..........................................................................  z dnia ........................................... 

znak: ..........................................................................  z dnia ........................................... 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

 

 

........................................... 

                                                                                                     (podpis wnioskodawcy) 

Załączniki: 

□-opłata skarbowa [17,00 zł z poświadczenie każdej pozycji dla każdej z działek] 

– na podstawie ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16.11.2006 r. oraz w związku z wyrokiem WSA w Poznaniu 

II SA/Po 723/18 z dnia 23.01.2019 
 

Uwaga: zaświadczenie można odebrać w biurze podawczym Urzędu Gminy w terminie  

7 dni licząc od dnia prawidłowo złożonego wniosku wraz z załączoną opłatą skarbową. 

URZĄD GMINY ŁYSOMICE                                                                

UL. WARSZAWSKA 8                                                                 

87-148 ŁYSOMICE 



 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

 

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 przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, informujemy, iż: 

1)     Administratorem Twoich danych osobowych będzie Wójt Gminy Łysomice.  Możesz się z nim kontaktować w    

następujący sposób: listownie na adres siedziby: ul. Warszawska 8, 87-148 Łysomice, e-mailowo  

sekretariat@lysomice.pl,  telefonicznie 56 678 32 22. 

2) Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z 

którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres inspektor@cbi24.pl 

3) Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit c   RODO przetwarzane będą w celu wypełnienia przez 

administratora zadań określonych w przepisach szczególnych np.: wydania decyzji administracyjnej, postanowienia 

lub innego działania wynikającego z przepisów prawa. 

4) Twoje dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa są nimi np.: sądy, organy ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy 

wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną. Twoje dane osobowe możemy także 

przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi 

np.: podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne, jednakże przekazanie Twoich 

danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Twoich praw.  

5) Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, następnie 

zostaną usunięte. 

6) Masz prawo do żądania od administratora dostępu do danych, możesz je sprostować, gdy zachodzi taka 

konieczność. Masz także prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.  

7) Podania Twoich danych wymaga ustawa na podstawie, której działa administrator.  

8) Przysługuje Ci także skarga do organu do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

9) Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

 
 
 

UPOWAŻNIENIE 

 

Upoważniam Pana/Panią …………………………………………………………..……………….……………….. 

 

PESEL ……………..…………………… legitymującego się dowodem osobistym nr ………….…..…………..…  

 

wydanym przez……………………………..………………dnia………………………….. do obioru zaświadczenia  

wnioskowanego na odwrocie.                                                                                                                                            

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

                                                                                                           (podpis wnioskodawcy/wnioskodawców) 

UWAGA! 

Zaświadczenie zostanie wydane po okazaniu dowodu osobistego wyłącznie wnioskodawcy lub osobie upoważnionej 

przez wnioskodawcę. 

 

 

mailto:inspektor@cbi24.pl

