Radzyń Podlaski, dnia .....................................
Wnioskodawca:
.......................................
.......................................
.......................................

Burmistrz Miasta
Radzyń Podlaski

WNIOSEK
Wnioskuję o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Radzyń Podlaski w zakresie
dotyczącym działki nr ............................................... położonej w Radzyniu Podlaskim
przy ul. ..........................................................., oraz stwierdzenie czy przedmiotowa
nieruchomość znajduje się strefie, co do której została podjęta przez Radę Miasta
Radzyń Podlaski uchwała o ustanowieniu obszaru zdegradowanego i obszaru
rewitalizacji zastrzegającego prawo pierwokupu na rzecz gminy oraz czy ww.
nieruchomość położona jest w Specjalnej Strefie Rewitalizacji, wyznaczonej zgodnie
z ustawą z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777),
Zaświadczenie niezbędne jest mi w celu.............................................................
...................................................................................................................................... .
W załączeniu dowód uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 34 zł.
Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski z siedzibą w
Radzyniu Podlaskim, ul. Warszawska 32. Kontakt z inspektorem ochrony danych: Radzyń Podlaski,
ul. Warszawska 32, targonskir@radzyn-podl.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celu wydania
zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Miasta Radzyń Podlaski oraz czy nieruchomość położona jest strefie rewitalizacji i mogą być
przechowywane przez okres 5 lat od dnia złożenia wniosku. Administrator może udostępnić dane
osobowe tylko podmiotom uprawnionym. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do
danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych w związku z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych. Dane
osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

..................................................
/podpis/

Pouczenie:
Opłatę skarbową za wydanie zaświadczenia w kwocie 34 zł należy uiścić w kasie Urzędu Miasta
Radzyń Podlaski lub na konto nr 65 8046 0002 2001 0100 0013 0001 w Banku Spółdzielczym
w Radzyniu Podlaskim i dowód wpłaty dołączyć do niniejszego wniosku - podstawa prawna art. 1
ust. 1 pkt. 1) lit b) ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044,
z późn. zm.).

