URZĄD MIASTA I GMINY SIEWIERZ
ul. Żwirki i Wigury 16
42-470 Siewierz
Wydział Rozwoju, Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych
Siewierz, dnia
Imię i Nazwisko / Nazwa Wnioskodawcy

Adres zamieszkania / siedziby
Telefon kontaktowy

WNIOSEK
O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O REWITALIZACJI

Proszę

o

wydanie

zaświadczenia

w

celu

ustalenia,

czy

działka/działki

nr ewidencyjny
,

położona/położone w obrębie geodezyjnym

, w Gminie Siewierz znajduje

się/znajdują się na obszarze rewitalizacji lub na terenie Specjalnej Strefy Rewitalizacji oraz czy ustanowiono
dla niej/nich prawo pierwokupu na rzecz Gminy Siewierz.
Niniejsze zaświadczenie niezbędne jest w celu przedłożenia
/np. do Kancelarii Notarialnej/

odbiór osobisty / przesyłka pocztowa *
* właściwe podkreślić

…………………………….…………..
(czytelny podpis)

Załączniki:
1. W przypadku działki (działek) powstałych w wyniku podziału dokonanego w okresie ostatnich 3 miesięcy do
wniosku należy dołączyć kopię mapy ewidencyjnej przedstawiającą przedmiotowy podział wraz z aktualnymi
numerami ewidencyjnymi.
2. Pełnomocnictwo imienne zgodnie z art 33 Kpa w przypadku, gdy o zaświadczenie ubiega się osoba niebędąca
właścicielem/współwłaścicielem działki.
3. Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej:
- za zaświadczenie – 17 zł.
- za pełnomocnictwo – 17 zł. Jeżeli pełnomocnictwo było udzielone małżonkowi, wstępnemu (dziadkowie,
rodzice), zstępnemu (dzieci, wnukowie) lub rodzeństwu opłaty nie pobiera się.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych
W związku z art. 13 ust. 1 i ust. 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych tzw. RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1)
informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta
i Gminy Siewierz jest Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz, ul. Żwirki i Wigury 16, 42 – 470 Siewierz.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Funkcję pełni Pani Urszula Radziwołek. Adres
poczty elektronicznej: iod@siewierz.pl
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z
dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1257 ze
zm.) w związku z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1013 ze
zm.), którym jest wydanie na wniosek zaświadczenia o potwierdzeniu faktów lub stanu prawnego.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wynikającym z przepisów prawa, dane osobowe nie
będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje
upoważnione z mocy prawa.
5. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych
i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania
danych obowiązujących u Administratora.
6. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych,
b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
c) żądania usunięcia danych, gdy:
 dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
 dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
 osoby te kwestionują prawidłowość danych,
 przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
 Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one
potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
7. Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma
Pan/Pani prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody.
Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.
8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
9. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym, a odmowa ich podania uniemożliwia
rozpatrzenie wniosku o wydanie zaświadczenia.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

