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Kozienice, dnia …………………………

…………………………………………
imię (imiona) i nazwisko

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

Starostwo Powiatowe w Kozienicach

adres Wnioskodawcy

Wydział Geodezji, Kartografii,
Katastru i Nieruchomości

………………………………………….
dane kontaktowe: nr telefonu/adres email

Wniosek o wydanie zaświadczenia
o postępowaniu uwłaszczeniowym
Proszę o wydanie zaświadczenia stwierdzającego, czy wobec działek
nr :.................................................................................................................................
położonych w obrębie ................................……………………………...................…
gmina............................................................……………………….........................…
toczyło się postępowanie uwłaszczeniowe w postępowaniu administracyjnym.
Sposób odbioru:*
 odbiór osobisty
 wysyłka na adres jak w nagłówku
 inny …………………………
……………………………………..
podpis Wnioskodawcy

* właściwe zaznaczyć
Zaświadczenie nie podlega opłacie skarbowej, podstawa prawna: część II pkt 21 ppkt 7 załącznika do ustawy z dnia 16
listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j.Dz.U. z 2019 poz.1000 ze zm.)

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznychw związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych Dz.Urz. UE L 119.1 ) – dalej RODO − informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Kozienickiego z siedzibą
w Kozienicach ul. Kochanowskiego 28,
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – pod numerem telefonu: 48 6117315, e-mail:
iod@kozienicepowiat.pl lub pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej
3. Pani/Pana dane przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu ( art. 6 ust. 1 lit.
a RODO), które Administator realizuje w interesie publicznym w ramach powierzonej władzy
publicznej ( art. 6 ust. 1 lit. e RODO);
4. Odbiorcami Pani/Pana danych będą wyłącznie podmioty upoważnione na podstawie przepisów
prawa
5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych odobowych, ich
sprostowania lub ograniczenia przetwarzania
6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
7. Okres przechowywania danych zgodnie z zasadami przechowywania akt i klasyfikacji
dokumentów archiwalnych określonych instrukcją kancelaryjną
8. Podanie danych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 17 maja
1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.2020 poz.276 ze zm.) jest obliogatoryjne
9. Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym
decyzji będących wynikiem profilowania

