…………………………………….
/miejscowość, data/

……………….……………………
…………………….………………
/wnioskodawca/

………………….…………………
………………….…………………
/adres do korespondencji/

DO WÓJTA
GMINY STARE BABICE
WNIOSEK DO ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY STARE BABICE
Na podstawie przepisów art. 1 ust. 2 pkt 11 w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2018 poz. 1945 z późn. zm.) wnoszę o
zmianę w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stare
Babice dotyczącą działki (-ek) o numerze ewidencyjnym: …………………………………..
położonej (-ych) w miejscowości …………………………………………………………….
stanowiącej własność ………………………………………………………………………….
I.
Polegającą na zmianie z: ………………………………………………………………………
/podać obowiązujące przeznaczenie w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego/

na: ……………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
/podać wnioskowane przeznaczenie (lub inne ustalenia) do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego/

Proszę Pana Wójta o to aby możliwie wszystkie drogi-do wszystkich działek na obszarze(rach)
Nr…………..(wg schematu z ogłoszenia) były publiczne – głównie gminne, aby zostały w
przyszłości przez Gminę urządzone, zbudowane i utrzymywane i dlatego wnioskuję o
wyznaczenie na tym obszarze w zmianie studium „obszaru wymagającego scalenia i podziału
(art.10 ust. 2 pkt 8 w/w ustawy)”, aby dzięki temu zostały wydzielone wszystkie drogi do
wykupu przez Gminę oraz działki budowlane w nowych granicach dla obecnych właścicieli
gruntów. TAK , NIE (*)
Wnioskuję opracowanie przepisów w celu poprawy estetyki Gminy np. uregulowanie reklam,
unormowanie wyglądu ogrodzeń, w tym aby nie miały ostrych zakończeń, na których okalecza
się dzika zwierzyna-głównie łosie. TAK , NIE (*)
Wnioskuję ponadto:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………........

II.

III.

IV.

…………………………………….
/podpis wnioskodawcy/
(*) niepotrzebne skreślić

1.
2.
3.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych – Wójta Gminy Stare Babice z siedzibą w Starych
Babicach kod pocztowy 05-082, przy ul. Rynek 32, w celu realizacji złożonego wniosku dot. planowania i zagospodarowania przestrzennego.
Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
Zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej wydanej przez administratora danych udostępnionej w Urzędzie Gminy Stare Babice oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem http://bip.babice-stare.waw.pl/public/get_file_contents.php?id=433955 (ścieżka dostępu:
www.bip.babice-stare.waw.pl → ochrona danych osobowych (RODO) → Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych), w tym z
informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.
………………………………............................
(data i podpis wnioskodawcy/wnioskodawców)

Podstawa prawna
Art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016r. 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. Urz. UE L Nr 119 z 4.5.2016 r. s. 1-88)

