Wnioskodawca:

(miejscowość i data)

(imię i nazwisko albo nazwa)

(adres)

(dane niewymagane  telefon kontaktowy, adres email)

Miejska Pracownia Urbanistyczna
ul. Za Bramką 1
61842 Poznań

Wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
(nazwa planu podana w ogłoszeniu o przystąpieniu do sporządzania planu)

W związku z ogłoszeniem o przystąpieniu do sporządzenia planu zgłaszam następujący wniosek:
Dane nieruchomości: (adres, obręb ewidencyjny, arkusz mapy, numery działek)

Treść wniosku:

Treść wniosku cd.:

Załączniki:

(podpis)

Zgodnie z art. 17 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wnioski do miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego można składać po ogłoszeniu Prezydenta Miasta Poznania o podjęciu przez Radę Miasta Poznania uchwały
o przystąpieniu do sporządzania planu.
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu z siedzibą przy ul. Za Bramką 1. Dane osobowe będą przetwarzane
w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym
(art. 6 ust. 1 lit. e RODO), które wynikają z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i realizowane są w postaci sporządzania
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W przypadku udostępnienia danych nieobowiązkowych (numer telefonu, adresu email) przetwarzane
one będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (wyrażona zgoda) w celach kontaktowych. Posiada Pan/Pani prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania,
uzupełnienia, ograniczenia przetwarzania oraz żądania usunięcia danych, gdy dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub dane przetwarzane
są niezgodnie z prawem – zgodnie z RODO. Pełna treść klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych w procesie sporządzania miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu dostępna jest na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej
Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu, na stronie internetowej www.mpu.pl, w siedzibie Pracowni oraz w obwieszczeniu albo ogłoszeniu, o których mowa
w art. 17 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

