
……...…………………, dnia ....................... 

Wnioskodawca: 

................................................ 
(imię i nazwisko) 

 

................................................ 
(adres) 

 

................................................ 
(telefon) 

 

................................................ 
(e-mail) 

Wójt Gminy Lipnica Wielka 

Lipnica Wielka 518 

34-483 Lipnica Wielka 
 

 

WNIOSEK 
o zmianę przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego  

Gminy Lipnica Wielka 

 

Proszę o zmianę przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Lipnica Wielka działki (lub jej części) o numerze ewidencyjnym: 

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

położonej (-ych) w miejscowości: ......................................................................................................... 

stanowiącej własność: ........................................................................................................................... 

zam. (z siedzibą) w: …………………………………………………………………………............... 

polegającą na zmianie z: ……………………………………………………………………………… 

……………………................................................................................................................................ 
(podać obowiązujące przeznaczenie w MPZP) 

na: …………………………………………………………………………………………………….. 

……………………................................................................................................................................ 
(podać wnioskowane przeznaczenie (lub inne ustalenia) do MPZP) 

 

Jednocześnie potwierdzam zapoznanie się z klauzulą informacyjną związaną z przetwarzaniem 

danych osobowych przy złożeniu niniejszego wniosku. 

 

 

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

 

Załączniki: 

1) 1 egzemplarz mapy ewidencyjnej z zaznaczeniem wnioskowanej do zmiany przeznaczenia działki. 

2) Klauzula informacyjna. 



KLAUZULA INFORMACYJNA 

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

z dnia 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), dalej RODO oraz zapisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.), informuję, 

że: 

1. Administratorem danych osobowych wnioskodawców jest: Wójt Gminy Lipnica Wielka, 
Lipnica Wielka 518, 34-483 Lipnica Wielka, tel. 18 26 345 95, e-mail: gmina@lipnicawielka.pl. 

2. Z Inspektorem Ochrony Danych wnioskodawcy mogą skontaktować się drogą elektroniczną: 

iod@lipnicawielka.pl lub pisemnie na adres Administratora danych. 

3. Dane osobowe wnioskodawcy (tj. imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, nr działek, nr telefonu 

kontaktowego, adres e-mail) będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosków o zmianę 

przeznaczenia działek lub ich części w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Lipnica Wielka (w miejscowościach Lipnica Wielka lub Kiczory). 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na 

Administratorze tj. art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, w związku z zapisami ustawy z 

dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. 

U. z 2018 roku, poz. 1945 ze zm.) oraz zapisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 

28 kwietnia 2004 roku w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. z 2004 r. nr 118, poz. 1233).  

5. Dane osobowe wnioskodawcy mogą zostać przekazane: 

1) organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub 

działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają 

z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym urzędowi wojewódzkiemu; 

2) innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Lipnica 

Wielka przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem danych jest Wójt Gminy 

Lipnica Wielka, w tym: do biura projektowego. 

6. Dane osobowe wnioskodawcy będą przechowywane przez okres realizacji niniejszej sprawy 

oraz przewidziany prawem okres archiwizacji. 

7. Podane przez wnioskodawcę dane osobowe nie będą wykorzystywane do decyzji opartej na 

zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, ani nie zostaną przekazane do państwa 

trzeciego (poza obszar Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii i Lichtensteinu) lub organizacji 

międzynarodowej. 

8. Wnioskodawca ma prawo do: 

1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

2) do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne; 

3) do żądania usunięcia danych osobowych, zgodnie z przepisami prawa; 
4) do żądania ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

5) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 193 

Warszawa), gdy przetwarzanie danych osobowych wnioskodawcy narusza przepisy RODO. 

9. Podanie przez wnioskodawcę danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a niepodanie ich 

jest równoznaczne z niemożliwością rozpatrzenia wniosków do zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. 
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