
Urząd Gminy Pilchowice, ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice 

Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami            PGN.6724.…………. …………………….…. 

 

Pilchowice, dnia……………………… 
 

….............................................................                       
                            nazwisko i imię 

 

…............................................................ 
                  adres wnioskodawcy – ulica 

 

…............................................................ 
              kod                               miejscowość 

 

…............................................................                   
                           telefon kontaktowy 

 

W Ó J T  G M I N Y  

P I L C H O W I C E  

 

 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o dokonanie zmiany przeznaczenia terenu, tj.  

nieruchomości nr ........................................................................................................................................... 

o powierzchni ..................................................... ha. 

karta mapy ................................. dod. ......................... obręb ........................................................................ 

położonej w ............................................................... przy ulicy .......................................................................  

celem przeznaczenia pod ........................................................................................................................ 
                                         (wpisać rodzaj zabudowy : mieszkaniowa, usługowa, produkcyjna, zalesienie) 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż: 

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Pilchowice z siedzibą w Urzędzie Gminy  

w Pilchowicach, przy ul. Damrota 6. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email  

ug@pilchowice.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora, tel. 32 235 65 21. 

 Inspektorem ochrony danych jest Pan Leszek Proszowski pracownik firmy NOWATOR s.c., z którym można 

się kontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych poprzez email: nowator@nowator.edu.pl 

 Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, na 

podstawie Kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym w celu wydania informacji o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego. 

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 

organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub z przepisów szczególnych. 

 

 

 

 

Potwierdzenie wpływu do Urzędu Gminy 

mailto:ug@pilchowice.pl
mailto:nowator@nowator.edu.pl


 

 

 Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO, prawo do ich 

sprostowania jeśli są nieprawidłowe, usunięcia zgodnie z art. 17 RODO z zastrzeżeniem ust. 3,  

jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO, prawo do cofnięcia zgody. 

Posiada Pani/Pan również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO. 

 Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych), jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy 

unijnego rozporządzenia RODO. 

 Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem prawnym. Informujemy ponadto,  

że Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

 Podpisanie niniejszego wniosku jest tożsame z potwierdzeniem zapoznania się z powyższymi 

informacjami. 

 

 

 

 

................................................................... 

podpis wnioskodawcy 

 

 

Załączniki : 

- 1 egz. mapy w skali 1:1000 obejmującej wnioskowany teren 

 


