
 

 

 

Urząd Miejski w Słubicach 

WGN/18 

Słubice, dnia .............................................. 

.................................................................. 
(imię i nazwisko) 

.................................................................. 
(ulica) 

.................................................................. 
(miejscowość) 

.................................................................. 
(tel. kontaktowy)* 

.................................................................. 
(adres e-mail)* 

 

BURMISTRZ SŁUBIC 

Wydział Gospodarowania 

Nieruchomościami i Architektury 

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia o położeniu nieruchomości na 
obszarze rewitalizacji 

 
 

Na podstawie art. 217 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

Postępowania Administracyjnego, zwracam się z wnioskiem o wydanie zaświadczenia 

zawierającego informację, czy nieruchomość położona w …………………………… przy  

ul. ................................................................., oznaczona jako działka o numerze 

ewidencyjnym ................................. znajduje się na obszarze rewitalizacji przyjętym 

uchwałą Rady Miejskiej w Słubicach nr XXXIV/275/2017 z dnia 30 marca 2017 r. 

w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Słubice, 

a także czy przedmiotowa uchwała ustanawia: 

- prawo pierwokupu na rzecz gminy wszystkich nieruchomości położonych na 

obszarze rewitalizacji, o którym mowa w art. 11. ust. 5. pkt 1 ustawy z dnia  

9 października 2015 r. o rewitalizacji,  

- zakaz wydawania decyzji o warunkach zabudowy w rozumieniu  art. 59 ustawy  

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,  

o którym mowa w art. 11. ust. 5. pkt 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r.  

o rewitalizacji. 

 

 
*) Podanie danych jest dobrowolne. 

  

WYPEŁNIA URZĄD 

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

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

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



Urząd Miejski w Słubicach | ul. Akademicka 1 | 69-100 Słubice 
tel. 95 737 20 00 | fax. 95 758 28 80 | slubice@slubice.pl | www.slubice.pl 

INTERES PRAWNY 

Zaświadczenie jest mi niezbędne w celu: 

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

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

DO WNIOSKU DOŁĄCZAM* 

 Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł za zaświadczenie 

(jeżeli jest wymagana). 

 Oryginał lub urzędowo poświadczoną kserokopię pełnomocnictwa w przypadku 

reprezentowania strony przez inną osobę. 

 Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł za udzielenie 

pełnomocnictwa. 

SPOSÓB ODBIORU DOKUMENTU* 

 Odbiorę osobiście 

 Proszę wysłać pocztą na adres ………………………….……………………….…..... 

 

 

*) właściwe zaznaczyć 

 

 

 

                                 . . . . . . . . . . . . ……. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
            (podpis Wnioskodawcy) 

 
 

 

 

Uwaga: 

Wydanie zaświadczenia podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł na podstawie  

art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Wyłączenia  

i zwolnienia z zapłaty opłaty skarbowej stosownie do art. 2 i 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.  

o opłacie skarbowej. 

 

Opłatę należy uiścić na rachunek budżetu gminy Słubice w Banku Spółdzielczym w Rzepinie nr:  

28 8371 0009 0009 1936 2000 0010. 

 

Potwierdzenie zapłaty opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia oraz złożenie dokumentu 

stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa należy dołączyć do wniosku zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 

2 i 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. W przypadku zwolnień lub wyłączeń 

należy podać podstawę ich zastosowania. 

 



OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

 

1) Administratorem Państwa danych jest Urząd Miejski w Słubicach reprezentowany 

przez Burmistrza, ul. Akademicka 1, 69-100 Słubice, tel. 95 737 2000, e-mail:, 

slubice@slubice.pl 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo 

kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych 

osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na 

adres Administratora.  

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wydania zaświadczenia 

o położeniu nieruchomości w obszarze rewitalizacji, jak również w celu realizacji 

praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) 

w związku z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego, dane kontaktowe w postaci numeru telefonu lub adresu e-mail, 

będą natomiast przetwarzane na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a 

RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. 

4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji 

ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach 

szczególnych, w tym przepisów archiwalnych to jest – 5 lat. 

5) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie 

będą podlegać profilowaniu. 

6) Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar 

Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu 

następujące prawa: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych osobowych (RODO). 

8) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie 

danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3. 

9) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie 

umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub 

organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 

 


