
                                           Załącznik Nr 2 do 
                              Zarządzenia Nr …./…/2021 r. 

                      Burmistrza Gołdapi 

                           z dnia ……. 2021 r.  

 

                                 
    
Wnioskodawca:                     Gołdap, dnia………………….r. 

(w imieniu własnym lub jako reprezentant - proszę wybrać jedno z pól): 

□ osoba fizyczna       □ osoba prawna         □ jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej 

 
………………………………………………………………………………………………….. 
(pełna nazwa lub imię i nazwisko) 
 

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

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

(tel. kontaktowy, faks, e-mail) 
 

    Burmistrz Gołdapi 
    Pl. Zwycięstwa 14 

    19-500 Gołdapi 

WNIOSEK   
do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego nad 

rzeką Gołdapą miedzy ulicami : Generała Sikorskiego, Różaną i Lipową  

w Gołdapi. 

 

Składam wniosek, o którym mowa w art. 17 pkt. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

z 27 marca 2003 r. (Dz.U.2021.741 z póź. zm.). 

 

Dotyczy (oznaczenia nieruchomości, tj. nr geodezyjny, obręb): 

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

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

Treść wniosku: 

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

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

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

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

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

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

Załączniki: 

1) ..…………………………………………………….. 

2) ……………………………………………………….     ………………………………………………………………………. 

3) ……………………………………………………….                 (podpis osoby składającej wniosek)  

 

Pouczenie: zgodnie z art. 17 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wnioski do projektu planu miejscowego zagospodarowania 
przestrzennego można składać po ogłoszeniu Burmistrza Gołdapi o podjęciu przez radę Miejską w Gołdapi uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu. 

Informacji o sporządzanym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowego terenu udziela Wydział Gospodarki Przestrzennej, Ochrony 
Środowiska i Nieruchomości, tel.87 615 60 40. 



 

 

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 

z późn. zm.), w związku z art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.), informuję, iż:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Gołdapi z siedzibą przy placu Zwycięstwa 14; 19 -500 Gołdap z siedzibą przy Pl. Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap. 

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie internetowej www.goldap.pl w zakładce „RODO" oraz w Punkcie Obsługi 

Mieszkańców w Urzędzie Miejskim w Gołdapi. 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@goldap.pl.; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz wykonywania zadań 

realizowanych w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, realizowanych w postaci sporządzania 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego nad rzeką Gołdapą miedzy ulicami : Generała Sikorskiego, Różaną i Lipową w Gołdapi.; 

4) jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od Pani/Pana, przysługują Pani/Panu wszelkie dostępne informacje o ich źródle, jeżeli nie wpływa to na ochronę praw i wolności osoby, 

od której dane te pozyskano (art. 8a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym); 

5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;  

6) Pani/Pana dane osobowe po realizacji celu, dla którego zostały zebrane, będą przechowywane w celach archiwalnych przez okres niezbędny do realizacji przepisów prawa, 

zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt;  

7) posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, uzupełnienia lub ograniczenia przetwarzania - zgodnie z RODO; 

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);podanie danych osobowych w zakresie wynikającym 

z przepisów prawa jest obowiązkowe. 

 

                         

           

 

 

 

mailto:iod@goldap.pl

