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

Dane wnioskodawcy: 

 

................................................... 
( imię i nazwisko / nazwa) 

 

................................................... 
 (adres zamieszkania / siedziba) 

 

................................................... 
(telefonu kontaktowy) 

 

Wójt Gminy Biała Podlaska 

ul. Prosta 31 

21-500 Biała Podlaska 

 

 

WNIOSEK O SPORZĄDZENIE / ZMIANĘ* 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Podlaska 

 

 

Wnoszę o sporządzenie/zmianę mpzp dla terenów w miejscowości …………………….….,  

- nr ew. działki ……… pow. …………ha, proponowane przeznaczenie……………………… 

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

- nr ew. działki ……… pow. …………ha, proponowane przeznaczenie……………………… 

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

oraz określenie sposobu ich zagospodarowania i zabudowy zgodnie z wymaganiami ustawy z 

dnia 27 marca 2003r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

 

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

                                                                                                (podpis Wnioskodawcy) 

Uzasadnienie 

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

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

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

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

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………. 
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Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenie o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku 

informuję, iż: 

1. Administratorem Danych Osobowych jest Wójt Gminy Biała Podlaska. 

2. Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Biała Podlaska jest Pani Maja Fila, e-mail iod@gmina-

bialapodlaska.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

a) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku; 

b) sporządzania aktów planistycznych (m.in. projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego, projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego);  

c) wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej 

powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Urząd Gminy na podstawie art. 6 ust. 

1 lit. e Rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty określone w przepisach szczególnych oraz podmioty, 

które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia 

przetwarzania danych; 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej. 

6. Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały 

zebrane oraz zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 

2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 

organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych; 

7. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Urząd Gminy Biała Podlaska posiada prawo dostępu do treści 

swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 

wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

8. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Urząd Gminy Biała Podlaska ma prawo wniesienia skargi do 

organu nadzorczego gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia  

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest warunkiem prowadzenia sprawy. 

10. Pani/ Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą również profilowane. 

 

 

Zostałam/-em zapoznany z klauzulą informacyjną 

 

 

…………………………………………………….. 
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