
Grodków, dnia ……………….. 

……………………………………………………. 
                                      /Imię i nazwisko/ 

 

……………………………………………………. 
                                              /Adres/ 

 

……………………………………………………. 

 

……………………………………………………. 
                                        /Telefon, e mail/ 

 

Urząd Miejski w Grodkowie 

ul. Warszawska Nr 29 

49-200 Grodków 
 

 

OŚWIADCZENIE 
 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z zapisami miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego/studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Grodków dla nieruchomości objętej przetargiem, tj. działki nr ..................., położonej  

w miejscowości................................ 

Niniejsze oświadczenie składam do sprawy nabycia w/w działki. 
 

 

……………………………………………………. 

                                                                                                                                                       

                                                                                                  /czytelny podpis/ 
 
Przetwarzamy Państwa dane na podstawie 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). 
 Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Grodkowa, ul. Warszawska 29, 
49-200 Grodków. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące przetwarzania swoich danych osobowych lub chcą 
zrealizować swoje uprawnienia, prosimy o kontakt z IODO poprzez adres e-mail: radca.prawny@grodkow.pl lub 
pocztą tradycyjną. 
Będziemy przetwarzać Państwa dane w celu w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Burmistrzu 
Grodkowa; gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub  
w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Burmistrzowi Grodkowa; gdy jest to niezbędne do 
wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działania na żądanie osoby, której 
dane dotyczą, przed zawarciem umowy; na podstawie udzielonej zgody.  
Odbiorcami Państwa danych osobowych, w zależności od przesłanki prawnej, są: strony postępowania, ich 
pełnomocnicy, przedstawiciele stron (jeśli w danej sprawie występują), uprawnieni na podstawie przepisów prawa 
do dostępu do akt sprawy zawierających dane osobowe, którym rozstrzygnięcie sprawy Burmistrz Grodkowa 
zobowiązany jest doręczyć; podmioty przetwarzające dane osobowe, w przypadku gdy Burmistrz Grodkowa 
powierzył takiemu podmiotowi przetwarzanie danych osobowych na podstawie umowy; wszystkie osoby, które  
w związku z przetwarzaniem danych będą mogły się z nimi zapoznać, jeśli Burmistrz Grodkowa ma obowiązek 
upublicznienia danych, wszystkie osoby objęte Państwa zgodą. 
Burmistrz Grodkowa nie przekazuje Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej. 
Szczegółowa klauzula informacyjna dostępna jest na Naszej stronie internetowej i w Urzędzie Miejskim  
w Grodkowie. 

mailto:radca.prawny@grodkow.pl

