
Niedźwiada-Kolonia.................................................
                                                                
                       /nazwisko i imię/

                                                                 
                       /adres zamieszkania/

                                                                 

                                                                 
                         / nr telefonu/

PODANIE NUMERU TELEFONU MOŻE USPRAWNIĆ ZAŁATWIENIE SPRAWY

Wójt Gminy     
Niedźwiada     

W N I O S E K
O USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

z 2020 r., poz.293 ze zm) wnoszę o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla:............................

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

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

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

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

działka/i oznaczone w ewidencji geodezyjnej Nr: ….........................................................  położona/e

na gruntach miejscowości.......................................................................................................................

Funkcja i sposób zagospodarowania terenu oraz charakterystyka  zabudowy:

wysokość elewacji -................................................................................................................................

rodzaj- geometria dachu -.......................................................................................................................

Warunki użytkowe zgodnie z przeznaczeniem budynku:

zaopatrzenie w wodę - ….......................................................................................................................

zaopatrzenie w energię elektryczną - ….................................................................................................

odprowadzenie ścieków - …..................................................................................................................

usuwanie odpadów stałych - ….............................................................................................................

dojazd do działki - …..........................................................................…...........................................…

szerokość elewacji frontowej - ………………………………………………………………………..

Charakterystyczne parametry techniczne inwestycji, dane dotyczące jej wpływu na środowisko naturalne lub 

jego  wykorzystanie: ..........................................................................………………….............................

Powierzchnia gospodarstwa rolnego: ..................................................................................……................

ZAŁĄCZNIKI:

1. 1 egz. kopii  mapy zasadniczej lub   w przypadku jej braku kopii   mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu   
geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren którego wniosek dotyczy i obszaru, na który ta inwestycja będzie 
oddziaływać, w skali 1:  100  0 lub 1:  5  00,   obejmująca teren inwestycji wraz z obszarem otaczającym o zasięgu 
3 x szerokość frontu działki stanowiącej teren inwestycji,

2. wypis z rejestru ewidencji gruntów                                                                     
…………………………………………………………...

Opłata skarbowa przy składaniu wniosku:    / podpis/

598 zł. Wpłata na konto Nr  60 8707 0006 0013 7937 2000 0001
w Banku Spółdzielczym Lubartów, filia w Niedźwiadzie                   
Zwolnienia z opłat za  wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego 
terenu, którego wniosek dotyczy 
    /należy zapoznać się z treścią na odwrocie/



INFORMACJA  O PRZETWA  RZA  NIU DANYCH OS  OB  OW  YCH  

Zgodnie z art. 13 i art. 14 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, 
że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Niedźwiada z siedzibą w: Niedźwiada-Kolonia 
43, 21-104 Niedźwiada. 

2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez 

e-mail: inspektor@cbi24.pl, lub pisemnie na adres administratora,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uzyskania decyzji o warunkach zabudowy  w trybie   

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,  na podstawie 
art. 6 ust. 1 lit. c  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4) Pani/Pana dane osobowych nie będą przekazywane innym odbiorcom,

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,

6) Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,

7) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności 
z Ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktów wykonawczych do niej,

8) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo do ich 
sprostowania,

9) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, 
gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z 
ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

10) podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika ze wskazanych powyżej podstaw prawnych.

Oświadczam, że zapoznałam/em się z informacyjną dot. przetwarzania moich danych osobowych.

Data ……………………………                                                                                ………..…….………………………………
                                                                                                                                              /własnoręczny podpis/


