Wniosek
do zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowice
Michałowice, …………………..2018.

.......................................................
IMIĘ I NAZWISKO

.......................................................
ADRES ZAMIESZKANIA

.......................................................
SOŁECTWO

........................................................
(OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI) NR DZIAŁKI

gmina Michałowice

Do Wójta Gminy Michałowice
Działając na podstawie Art.17 pkt.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym w związku z ogłoszeniem Wójta składam wniosek o wprowadzenie na przedmiotowej
nieruchomości terenów:
1.zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ( MN) / zabudowy zagrodowej (RM)
2.zabudowy mieszkaniowo-usługowej ( MU)
3.zabudowy usługowej (U)
4.obiektów produkcyjnych, składów i magazynów (P)
5.rolnych (R)
6.inne:*…………………………………………………………...........................................................................................................
* - niepotrzebne skreślić
Jednocześnie oświadczam że posiadam tytuł prawny do przedmiotowych nieruchomości.
Dodatkowe wyjaśnienia:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Klauzula informacyjna
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Michałowice, z siedzibą w Urzędzie Gminy Michałowice, przy Placu Józefa Piłsudskiego 1 (32-091
Michałowice). Z Administratorem danych osobowych można skontaktować się telefonicznie, pod numerem telefonu 12-388-50-03 lub za pośrednictwem wiadomości e-mail,
skierowanej na adres sekretariat@michalowice.malopolska.pl. Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym możliwy jest
kontakt poprzez adres e-mail iod@michalowice.malopolska.pl. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu opracowania MPZP Gminy Michałowice. Podstawą
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Podanie danych osobowych jest
wymogiem ustawowym. Dane będą przechowywane bezterminowo w celach archiwalnych. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak również prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych (RODO).

............................................................
podpis

Do pisma dołączam:
1.Kserokopię wyrysu z mapy zasadniczej lub ewidencyjnej z oznaczeniem granic terenu, którego wniosek
dotyczy.
Szczegółowy wykaz dokładnej klasyfikacji przeznaczenia terenów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
(Dz. U. Nr 164, poz. 1587)

