
 

 

…………………………………….       ……………………….. 

                                                                                                                          miejscowość                      data 

 

 ............................................................................   

imię i nazwisko wnioskodawcy  

 ............................................................................  

adres zamieszkania 

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

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

WNIOSEK O ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚĆI ARCHITEKTONICZNEJ  
I INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNEJ 

 

Zwracam się z wnioskiem o zapewnienie dostępności :  

 

□ architektonicznej  

□ informacyjno-komunikacyjnej  

(zaznaczyć właściwe)  

 

w opisanym niżej zakresie (proszę wskazać bariery utrudniające lub uniemożliwiające dostępność) : 

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

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

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 

 

Wskazuję poniżej  preferowany sposobu zapewnienia dostępności (jeżeli dotyczy):  

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Proszę kontaktować się ze mną w następujący sposób (np. nr telefonu, adres e-mail, adres pocztowy) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

……………………………………………… 

 

(data i podpis wnioskodawcy)  

 



Klauzula informacyjna  

  

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE Nr 119) 

informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Ostrówek z siedzibą w Ostrówku 115, 98-311 Ostrówek. 
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iodo@poczta.fm. 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uzyskania zaświadczenia o ustalenie warunków nowej zabudowy i 

zagospodarowania terenu na podstawie art. 52 ust. 2 i art. 64 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.). 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 
podstawie przepisów prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą  przez okres pięciu lat. 
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej. 
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, 

prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania danych oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie przewidzianym przez przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest 

dobrowolne. 
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania 

 

 

 

 


