
 

………………………………….                                  Sułkowice dn. …………….………….. 
/ imię i nazwisko; nazwa instytucji / 

 

…………………………………. 

 

…………………………………. 
/adres/ 

…………………………………. 

nr tel. kontaktowego- dobrowolnie 

 

BURMISTRZ SUŁKOWIC 

32-440 SUŁKOWICE, RYNEK 1 

 

 
 

 Proszę o wydanie zaświadczenia z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w Gminie Sułkowice. 

dla działki(ek) numer............................................................................................. 

położonej(ych) w miejscowości ............................................................................. 

Stan na dzień: ............................. 

Niniejsza informacja jest potrzebna do przedłożenia w ............................................................. 

 

 

....................................................... 
(podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Załączniki: 

Aktualna kopia mapy przedmiotowej działki  

(do uzyskania w Starostwie Powiatowym w Myślenicach, ul Słowackiego 36). 

 

 
Uwaga: 

Opłata skarbowa wynosi: 

- 17,00 zł (słownie: siedemnaście złotych), płatne w kasie Urzędu Miejskiego w Sułkowicach. 

Zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 ze zm.)  

 

 



Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, Burmistrz Gminy Sułkowice informuje że: 

1. administratorem danych osobowych jest Gmina Sułkowice, reprezentowana przez Burmistrza Gminy 

Sułkowice, 

2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Urząd Miejski w Sułkowicach, Rynek 1, 32-440, tel. 12 273 20 75 

wew. 12, email: iodo@sulkowice.pl , 

3. dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 

lit. c RODO) – realizacja zadań gminy w zakresie wydawania wypisów i wyrysów z miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego -  Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym Dz.U.2017.1073), Dane nieobowiązkowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 

RODO – to jest na podstawie zgody wnioskodawcy, 

4. dane nie będą przekazywane innym podmiotom, 

5. dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z wymogami Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. 

o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, a w przypadku przetwarzania na podstawie zgody – 

do momentu odwołania zgody, 

6. osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 

prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Prawo to 

może zostać ograniczone na podstawie odrębnych przepisów, 

7. osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, 

8. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w przypadku przetwarzania w oparciu o przepisy prawa,  

a w pozostałym zakresie (telefon) jest dobrowolne. Brak danych spowoduje niemożność wydania 

zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 

 

 

 

 


