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

           (imię i nazwisko wnioskodawcy) 
………………………………….. 

………………………………….. 
               (adres wnioskodawcy) 

      

………………………………….. 
           (telefon kontaktowy wnioskodawcy) 
 

                                                            Wójt Gminy Czarnocin 

 

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA  

Proszę o wydanie zaświadczenia* : 

□ z informacją o braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, 

□ przeznaczeniu działki w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Czarnocin, 

□ z informacją czy objęta jest ostateczną decyzją o warunkach zabudowy, 

□ z informacją czy objęta jest ostateczną decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego, 

□ z informacją czy działka znajduje się w strefie, co do której została podjęta przez Radę 

Gminy w Czarnocinie uchwała o ustanowieniu obszaru rewitalizacji zastrzegającego 

prawo pierwokupu na rzecz Gminy oraz czy znajduje się na obszarze specjalnej strefy 

rewitalizacji, 

□  z informacją czy działka położona jest na obszarze Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 

 

* właściwe zaznaczyć 

 

Wniosek dotyczy działki/działek o: 

nr………… w miejscowości…………………………………………. o pow………  ha 

nr………… w miejscowości…………………………………………. o pow………  ha 

nr………… w miejscowości…………………………………………. o pow………  ha 

nr………… w miejscowości…………………………………………. o pow………  ha 

nr………… w miejscowości…………………………………………. o pow………  ha 

nr………… w miejscowości…………………………………………. o pow………  ha 

nr………… w miejscowości…………………………………………. o pow………  ha 

nr………… w miejscowości…………………………………………. o pow………  ha 

 



 

Zaświadczenie niezbędne jest celem przedłożenia: ……………………………………………….. 

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

Interes prawny Wnioskodawcy: …………………………………………………………………………. 

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

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

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

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

 

Sposób odbioru: 

□    osobiście  

□    przesłanie pocztą. 

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

Załączniki: 
- dowód uiszczenia opłaty skarbowej za zaświadczenie w wysokości 17,00 zł. 
Opłatę skarbową należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Czarnocinie, prowadzony w Banku 
Spółdzielczym w Busku- Zdroju  NR 34 8480 0004 2003 0006 3627 0001.                                                    
Jako tytuł na przelewie/dowodzie wpłaty należy podać: opłata skarbowa - zaświadczenie studium 
 
 
Opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł (siedemnaście złotych) za wydanie zaświadczenia zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada  
2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 1546 z późn. zm.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY  

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

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 (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że: 

1) Administratorem Państwa danych jest Urząd Gminy Czarnocin, Czarnocin 100,                    

28-506 Czarnocin, nr tel. 41 35 12 028, e-mail ug.czarnocin.com.pl 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo 

kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za 

pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora. 

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia składanych wniosków jak 

również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających  

z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w zw. z Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.293 z późn.zm.); 

4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z 

uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych,  

w tym przepisów archiwalnych. 

5) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące 

prawa: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii – z tym że w przypadku gdy 

dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą, to realizacja prawa do 

informacji o źródle ich pozyskania (art. 15 ust. 1 lit. g RODO) przysługuje, jeżeli 

nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych 

osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

(RODO); 

6) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych 

skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3. 

7) Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych nie 

podlegają Państwo zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, które 

opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu o czym stanowi art. 22 ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 

 

 

 

 

Zapoznałam/em się:                              ……………………………………………………. 
                                                                                              (data i podpis) 

 


