
Pilzno, dnia......................................r. 
......................................................................................... 

         ......................................... 
.........................................................................................      (znak sprawy) 

(imię i nazwisko wnioskodawców) 

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

.........................................................................................    B U R M I S T R Z   P I L Z N A  

 

t e l .  .................................................................     P i l z n o ,  R y n e k  6  
   

  WNIOSEK 

Proszę o wydanie decyzji ustalającej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, dla nieruchomości 

składającej się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów nr nr: .......................................... położonych  

w obrębie: ..............................................., gm. Pilzno, będących własnością:.................................................... 

 w granicach oznaczonych na załączonej kopii mapy zasadniczej, dla planowanego przedsięwzięcia: 

Dane charakteryzujące planowane przedsięwzięcie: 
 

1. Nazwa przedsięwzięcia: rodzaj zamierzenia, funkcja zabudowy (np. budowa budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego, gospodarczo-garażowego, usługowego, produkcyjnego, z przeznaczeniem na ..., wykonanie zbiorników na ścieki): 

Budowa:..............................................................................................................................................................

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

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

wraz z niezbędną infrastrukturą 

2. Charakterystyka zabudowy (np. budynki wolnostojące, rozbudowa, przebudowa, nadbudowa itp.)   

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

– wymiary budynków: 

a- budynki mieszkalne: powierzchnia zabudowy od-do .......................................... m2, szerokość elewacji  

(dł.bud) od-do ................................ m wysokość ścian (elewacji) od-do....................m, ilość kondygnacji od-do..................  

rodzaj dachu ...................................................... wysokość kalenicy (od poz.terenu)  od-do......................................... m. 

b- budynki gospodarcze, produkcyjne , usługowe: powierzchnia zabudowy od-do........................ m2 powierzchnia. 

sprzedaży od-do.............. m2 szerokość elewacji od-do........................ m wysokość ścian (elewacji) od-do................... m, 

ilość kondygnacji ..................... rodzaj dachu ............................... wysokość kalenicy (od poz.terenu) od-do........................ 

m,  inne dane ......................... 

3. Przewidywana infrastruktura techniczna 

- zaopatrzenie w wodę: .................................................................................................................................... 

- odprowadzenie ścieków: ................................................................................................................................ 

- zasilanie energią elektryczną: ........................................................................................................................ 

- planowany dojazd do działki: .......................................................................................................................... 

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

- usuwanie [unieszkodliwianie] odpadów: ......................................................................................................... 

- zaopatrzenie w gaz i inne: .............................................................................................................................. 

4. Rodzaj produkcji lub usług: ........................................................................................................................... 

5. Przewidywana ilość miejsc parkingowych: .................................................................................................... 

6. Wpływ na środowisko naturalne i otoczenie: ................................................................................................. 

7. Inne informacje: zakres inwestycji i jej oddziaływania oznaczono na załączniku graficznym. 
 

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

 

................................................................... 
podpisy wnioskujących 

Załączniki:  
1. kopie: 2 egzemplarze mapy zasadniczej i 1 egzemplarz mapy ewidencji gr.  
2. wypis z rejestru gruntów na działki wnioskowane.  
3. zapewnienia przyłączeń  
4. informacja o planowanym przedsięwzięciu (nie dotyczy bud. mieszkaniowego)     

- verte - 



Zapewnienie: 
1. Dostawy energii elektrycznej: 

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

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

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

2. Przyłączenia wody  

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

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

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

3. Odbioru ścieków: sanitarnych - bytowych 

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

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

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

 
Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  
z dnia 27 kwietnia 2016 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) Administrator informuję, iż: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Pilzno reprezentowana przez Burmistrza 

Pilzna z siedzibą w Pilźnie (39-220) ul. Rynek 6  zwana dalej: „Administratorem”. Kontakt do 
Administratora: tel. 14 680 77 20 e-mail: sekretariat@pilzno.um.gov.pl 

2. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO – tj. przetwarzanie jest 
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego  
z przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy Kodeks postępowania 
administracyjnego. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji spraw związanych 
z wypełnieniem obowiązku nałożonego na Administratora powyższymi przepisami tj. Wydania decyzji 
ustalającej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu. 

4. Podanie danych osobowych jest wymagane ustawowo aby prowadzić procedury wynikające  
z w/w obowiązujących przepisów prawa. 

5. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji czynności urzędowych  
i niezałatwienie inicjowanej przez Panią/Pana sprawy. 

6. Pani/Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, przez okres niezbędny do 
realizacji celu określonego w pkt.3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez 
przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

7. Odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty 
wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie  
i w celach które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 

8. Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji 
międzynarodowych.  

9. Ma Pani/Pan prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, 
przenoszenia i usunięcia a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych jeżeli zachodzą 
przesłanki do tych uprawnień i nie są ograniczone poprzez inne przepisy prawne.  

10. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora przysługuje 
Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 

11. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana 
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.  

12. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych – tel. 14 680 77 39, e-mail: 
inspektorodo@gminapilzno.pl 

 
Potwierdzam zaznajomienie się z powyższymi informacjami. 
 
 
…………………………….…….…………..   ……………….…………………………. 
                   (imię i nazwisko)       (podpis) 
 
 
…………………………….…….…………..   ……………….…………………………. 
                   (imię i nazwisko)       (podpis) 


