Załącznik nr 2 do procedury BP-4
imię .......................................................
nazwisko .............................................
adres ....................................................
................................................................
nr tel.* ...................................................
e-mail* ……………………..………..........

Kraków, dnia .........................

za pośrednictwem:

Prezydent Miasta Krakowa
Wydziału Planowania Przestrzennego
Urzędu Miasta Krakowa
ul. Józefa Sarego 4
31-047 Kraków

WNIOSEK
Zwracam się o wydanie zaświadczenia o:
□**
przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego bądź jego braku,
□**
funkcjach i kierunkach zagospodarowania w Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa
działki(łek) nr.............................................................................................................................................................................................
obręb ................................... jednostka ewidencyjna ....................................................znajdującej(cych) się przy ulicy
................................................................................................................................... w Krakowie, celem urzędowego

……………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...
….…………………………….………………………………………………………………………………………………………….
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
potwierdzenia

określonych

faktów

potrzebnego

do

(oświadczenie wnioskodawcy uzasadniające jego interes prawny (określenie celu, któremu ma służyć zaświadczenie))

Dokument należy wydać wg stanu:
□** na dzień złożenia wniosku,
□** na dzień…………………..
Załączniki: dowód uiszczenia opłaty skarbowej,
inne……………………..…………………………………………………………….

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

Termin wydania zaświadczenia – do 7 dni.
Sposób odbioru:□** osobiście
□** przesłanie pocztą
Opłata skarbowa od wydania zaświadczenia wynosi 17 zł.
Podstawa prawna: art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy oraz część II ust. 21 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
o opłacie skarbowej.
(opłatę skarbową za wydanie zaświadczenia należy wnieść:
1. w kasach Urzędu Miasta Krakowa: al. Powstania Warszawskiego 10, ul. Lubelska 27, ul. Grunwaldzka 8,
ul. Wielicka 28A, os. Zgody 2,
2. lub na rachunek bankowy UMK: PKO Bank Polski S.A. 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000)
* podanie danych nie jest obowiązkowe
** wybrać właściwe

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO)
informuje się, że administratorem, czyli podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania
danych osobowych jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Plac Wszystkich Świętych 3-4,
31-004 Kraków. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wydania zaświadczenia
o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub
o kierunkach zagospodarowania w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego.
Należy poinformować, że:
1. Każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania i ograniczenia przetwarzania.
2. Dane osobowe będą wykorzystywane na potrzeby załatwienia sprawy, po czym będą
przechowywane w celu ich archiwizacji przez okres wynikający z przepisów prawa,
w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnymi
i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
3. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.
5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości realizacji składanych wniosków.
6. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym
profilowania, przetwarzanych danych osobowych.
7. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią przepisy prawa, w oparciu
o które realizowane są ustawowe zadania Wydziału Planowania Przestrzennego Urzędu
Miasta Krakowa.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy – ul. Wielopole 17a,
31-072 Kraków, adres e-mail: iod@um.krakow.pl.

