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..………………………………. 
                (miejscowość, data) 

……………………………………... 
(Nazwisko, imię lub nazwa inwestora) 

……………………………………... 
(Adres i kod pocztowy) 

…………………………………..…. 
………………………………..……. 
(telefon) 
 
Pełnomocnik: 

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

       WÓJT GMINY STRZELECZKI 
ul. Rynek 4 
47-364 Strzeleczki 
 

WNIOSEK 
ustalenie warunków zabudowy/lokalizacji inwestycji celu publicznego  

 
Wnoszę o ustalenie warunków zabudowy / inwestycji celu publicznego dla inwestycji 
polegającej na: 

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

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

położonej w …………………………..…….…… przy ulicy ………………………..……na działce 

o nr ewidencyjnym gruntu …………………………………………………….……………………... 

(nazwa i rodzaj oraz adres całego zamierzenia budowlanego, rodzaj obiektu lub zespołu obiektów bądź robót budowlanych,  
nr ewidencji działki lub działek budowlanych) 
 

I. Charakterystyka zabudowy i zagospodarowania terenu oraz określenie planowanego 
sposobu zagospodarowania terenu: 
(w tym przeznaczenie i gabaryty projektowanych obiektów budowlanych) 

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

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

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

II. Podstawowe parametry charakteryzujące inwestycję: 

 Stan istniejący Stan po realizacji 

Liczba kondygnacji   
Wysokość budynku   
Powierzchnia zabudowy   
Opis geometrii dachu   
Rodzaj pokrycia dachowego   
Inne nie wymienione wyżej 
charakterystyczne parametry 
techniczne zamierzenia budowlanego 
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III. Charakterystyka inwestycji: 

a) określenie zapotrzebowania na: 

 - wodę …………………………………………………………………………………………... 

 - energię ………………………………………………………………………………………... 

 - gaz …………………………………………………………………………………………….. 

b) sposób odprowadzenia lub oczyszczania ścieków ………………………………………... 

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

c) inne potrzeby w zakresie infrastruktury technicznej ……………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………………… 

d) sposób unieszkodliwiania odpadów (w szczególnych przypadkach): 

 …………………………………………………………………………………………………… 

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

IV. Dane charakteryzujące wpływ inwestycji na środowisko lub jego wykorzystanie  
/w przypadku braku obowiązku wykonania raportu oddziaływania na środowisko/: 

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

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

 

 

..………………………………. 
                (podpis wnioskodawcy) 
 
 
 
 

Załączniki: 

 mapa zasadnicza w skali 1: ____   - ____ egz. 

 koncepcja zagospodarowania terenu - ____ egz. 

 raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jeśli jest on wymagany przepisami 
ustawy  
z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2013.1232 z poźn. zm.) 

 podpisana klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych, 

 Inne 
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Klauzula informacyjna dla interesantów / kontrahentów oraz przyszłych klientów  

Urzędu Gminy Strzeleczki  

W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

Urząd Gminy Strzeleczki informuje, że zgodnie z art. 13 ust. 1 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  (RODO): 

 Administratorem Państwa danych jest Urząd Gminy Strzeleczki z siedzibą Rynek 4, 47-364 Strzeleczki, 

 Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy Strzeleczki jest Pan Łukasz Borsuk tel. 77 407 66 60 (wew. 

106), e-mail sekretarz@strzeleczki.pl 

 Dane będą przetwarzane wyłączenie w celu zrealizowania usług przez Urząd Gminy Strzeleczki/Gminę 

Strzeleczki 

 Celem zbierania danych osobowych jest: 

 realizacja obowiązków lub uprawnień gminy wynikających z przepisów prawa, 

 jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy 

jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane 

dotyczą; 

 jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego; 

 Dane będą udostępniane wyłącznie na rzecz Urzędu Gminy Strzeleczki/Gminy Strzeleczki. 

 Państwa dane będą przechowywane przez okres określony w JRWA. 

 Nie podanie w/w danych osobowych będzie skutkowała nie zrealizowaniem usługi, 

 Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody 

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie 

odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

 Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych 

osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy 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, 

 Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny, 

 Dane podajecie Państwo dobrowolnie. 

 

 

…………………………………………………………. 

(Potwierdzenie zapoznania się z treścią) 

 


