Konopnica dnia.............................
.....................................................................................................
wnioskodawca-wypełnić drukiem
.................................................................................................
.................................................................................................
adres-wypełnić drukiem

..............................................................
telefon

WÓJT
GMINY KONOPNICA
BK.6730.3. .............................

Zwracam się z prośbą o zmianę decyzji NR ……......... /………........
znak BK. ........................................................

z dnia ..................................

o warunkach zabudowy, dotyczącej budowy ...................................

..........................................................................................................................................................
na działce nr................................ położonej w miejscowości .................................................. .
Zmiana dotyczy punkt nr ..........................................……………………………………
Treść punktu po zmianie powinna brzmieć:.....................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
….........................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
…………………………

Podpis wnioskodawcy

UWAGA:
Do wniosku należy dołączyć:
- aktualną mapę ewidencyjną
- aktualną mapę zasadniczą
- kopię decyzji z załącznikiem graficznym
- kopię dowodu dokonania opłaty skarbowej w wys. 10zł za wydanie decyzji, na konto UG Konopnica
BPS S.A. w Poniatowej o/Kozubszczyzna NR 07873500074000000820000010
Jeżeli wniosek dotyczy wyłącznie zabudowy mieszkaniowej opłaty nie pobiera się przy składaniu wniosku.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Konopnica jest Wójt Gminy Konopnica z
siedzibą w Kozubszczyzna 127A, 21-030 Motycz, tel. 815031081, adres e-mail: sekretariat@konopnica.eu
2. Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Konopnica jest Jarosław Czerw, adres e-mail: iod@konopnica.eu,
adres do korespondencji: Kozubszczyzna 127A, 21-030 Motycz.
KARTA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 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 (RODO)
informujemy, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wójt Gminy Konopnica z siedzibą w Kozubszczyzna 127A 21030 Motycz, tel. 815031081 , adres e-mail: sekretariat@konopnica.eu

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Jarosław Czerw, adres e-mail iod@konopnica.eu, adres do korespondencji:
Kozubszczyzna 127A, 21-030 Motycz

3. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa – zgodnie z Rejestrem Czynności
Przetwarzania Danych obowiązującym w Urzędzie Gminy Konopnica

4. Odbiorcami Pana/i danych osobowych będą odbiorcy – zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych
obowiązującym w Urzędzie Gminy Konopnica

5. Pana/i dane osobowe przechowywane będą przez okres – zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych
obowiązującym w Urzędzie Gminy Konopnica

6. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania,

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (jeśli
przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach
sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi – art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

7. Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
8. Podanie Pana/i danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów obowiązującego prawa („wymóg

ustawowy”) – zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w Urzędzie Gminy Konopnica.
Konsekwencją niepodania danych jest uniemożliwienie wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze lub uniemożliwienie wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach
sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

9. Pana/i dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu).
10. Pana/i dane osobowe nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
11. Rejestr Czynności Przetwarzania Danych obowiązujący w Urzędzie Gminy Konopnica dostępny jest do wglądu w
Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Gminy Konopnica.

