______________________________
miejscowość i data

(miejsce na pieczęć)
Wójt Gminy Miedzna
ul. 11 Listopada 4
07-106 Miedzna
WNIOSEK O USTALENIE LOKALIZACJI
INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
A. DANE IDENTYFIKACYJNE WNIOSKODAWCY
Imię i nazwisko lub nazwa instytucji /pieczęć

Miejscowość

Kod pocztowy

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

B. DANE IDENTYFIKACYJNE PEŁNOMOCNIKA
Imię i nazwisko
Miejscowość

Kod pocztowy

Ulica/Plac

Nr domu

Nr lokalu

Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199).
WNOSZĘ O USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY
C. DANE IDENTYFIKACYJNE INWESTYCJI
Rodzaj obiektu lub przewidywany sposób użytkowania obiektu lub terenu

Przewidzianej do realizacji na działce/działkach/nr ewid.

Położonej w obrębie miejscowości

D. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI
1. Zapotrzebowanie na wodę, energię
Woda
Energia
elektryczna –
moc
zapotrzebowan
a

m³

kW

2. Inne potrzeby w zakresie infrastruktury technicznej
Wpisać

3. Sposób odprowadzania ścieków
Wpisać

4. Sposób unieszkodliwiania odpadów
Wpisać

5. Określenie planowanego zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy
i zagospodarowania terenu (w tym przeznaczenie i gabaryty projektowanych obiektów) –
nie wypełniać w przypadku dołączenia do wniosku kompleksowego opracowania
zawierającego część graficzną i opisową charakterystyki inwestycji
Wpisać

6. Charakterystyczne parametry techniczne inwestycji oraz dane charakteryzujące jej
wpływ na środowisko – nie wypełniać przypadku inwestycji wyszczególnionych w
Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada września 2010 r. w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
Wpisać

E. DO WNIOSKU DOŁĄCZAM:
1. kopię mapy zasadniczej (2 egz.) z oznaczeniem granic terenu objętego
wnioskiem
2. opracowanie zawierające charakterystykę zabudowy i
zagospodarowania terenu (część opisowa i graficzna)
3. upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu wnioskodawcy
4. wykaz działek w przypadku inwestycji liniowej lub braku miejsca
w części C
5. raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
6. informacja o planowanym przedsięwzięciu, jeśli raport nie jest wymagany
7. Opłata skarbowa w kwocie 107 zł
8. Wypis z rejestru gruntów na działki objęte inwestycją

Ilość

______________________________________________
Podpis inwestora lub osoby przez niego upoważnionej
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W związku z realizacją postanowień 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”, informujemy że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miedzna
reprezentowana przez Wójta Gminy, ul. 11 Listopada 4, 07-106 Miedzna, tel. 25 691 83 28.Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a)
RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania
danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail: iod.rodo@epoczta.pl Pani/Pana dane osobowe będą
przetwarzane na podstawie art. 52 ust. 1 oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w celu przeprowadzenia postępowania o ustalenie lokalizacji
inwestycji celu publicznego. Pani/Pana dane zostały uzyskane od osoby składającej wniosek. Administrator może powierzyć
Pani/Pana dane innym instytucjom lub podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa lub
właściwie skonstruowane umowy powierzenia danych. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane przez Gminę Miedzna będą
przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu, dla jakiego zostały zebrane, a po jego upływie przez okres
wskazany przepisami prawa, w szczególności przez ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i
archiwach oraz obowiązującą w Urzędzie Gminy w Miedznie instrukcję kancelaryjną. W związku z przetwarzaniem
Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia
przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie
przez Gminę Miedzna Pani/Pana danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych u Administratora Danych jest
obowiązkowe, niezbędne do zrealizowania Pani/Pana wniosku, w tym przeprowadzenia postępowania administracyjnego.
Decyzje w Pani/Pana sprawie nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania oraz nie
będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych.

* kopia mapy zasadniczej, w skali 1:500 lub 1:1000 powinna obejmować teren, którego
wniosek dotyczy obszar analizowany nie mniejszy jak trzykrotna szerokość frontu działki
objętej wnioskiem, nie mniejszej niż 50 m. W przypadku inwestycji liniowej dopuszczalna
skala mapy 1:2000

