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Wójt Gminy Santok 
Urząd Gminy Santok 
ul. Gorzowska 59 
66-431 Santok 

 

 

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA 

 

Zwracam się o wydanie zaświadczenia dotyczącego: 

 przeznaczenia działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub kierunkach 

zagospodarowania przyjętych w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego; 

 obszaru rewitalizacji, 

w odniesieniu do działki o numerze ewidencyjnym.…………………...………………………………...……, 

w miejscowości……………………………………………………………………………………….................., 

celem przedłożenia w…………………………………………..……………………………………………..….,  

Klauzula 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  (Dz. U. UE. L. 119.1  z 04.05.2016) informuję, 
że: Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Santok z siedzibą w Santoku  (66-431) przy ulicy Gorzowskiej 59. 
Z administratorem można skontaktować się mailowo: urzad@santok.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. 
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/ Pan skontaktować poprzez email: 
inspektor@santok.pl. Dane przetwarzane są dla celu wydania zaświadczenia, na podstawie zgody na przetwarzanie danych 
osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom, kategoriom odbiorców danych 
osobowych, którymi mogą być podmioty upoważnione na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Szczegółowe informacje 
związane z przetwarzaniem danych osobowych zamieszczone zostały w klauzuli informacyjnej wywieszonej na tablicy ogłoszeń 
lub na stronie internetowej: www.santok.pl  w zakładce „RODO”. 

 
 
 
 

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

                                                                                                      (czytelny podpis wnioskodawcy) 
W załączeniu: 
1. Dowód wpłaty opłaty skarbowej. 
 
Pouczenie: 
 
Na podstawie art.1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 z późn. zm.) i załącznika 
do niniejszej ustawy, opłata za wydanie zaświadczenia wynosi 17 zł. 
Opłatę skarbową  uiszcza się na rachunek Urzędu Gminy Santok nr 54 8367 0000 0400 0316 1410 0002 

Dane Wnioskodawcy: 
 
 
….......................................................................................... 
(imię i nazwisko) 

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

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

….......................................................................................... 
(telefon) 
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