
Istebna, dnia………………………… 

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

               /Imię i Nazwisko/ 

 

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

                     /Adres/                      

 

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

            /Numer telefonu/                      

Urząd Gminy Istebna  
43-470 Istebna 1000 
 

Wniosek o wydanie zaświadczenia, że na działce znajduje się budynek 

mieszkalny 

 Zwracam się z prośbą o wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że na działce  

nr ……………………… we wsi …………………….. znajduje się budynek nr ……………... 

Zaświadczenie jest potrzebne do …………………………….………………………… 

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

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

 

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

/Podpis/ 

Sposób odbioru*: 

 Odbiorę osobiście 

 Wysyłka na adres jak w nagłówku 

 Inny……………………………………….. 

 

Opłata skarbowa: 

- zaświadczenie podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł 

 

Opłatę uiszcza się w kasie Urzędu Gminy Istebna lub na konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Ustroniu oddział 

Istebna,  nr konta: 70 8129 1014 2002 0000 0172 0001 

 

*właściwe zaznaczyć 



Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych  

ADMINISTRATOR DANYCH 
Administratorem danych jest Wójt Gminy Istebna z siedzibą 43-470 Istebna, Istebna 1000. 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH 
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się: 

• pisemnie na adres Urząd Gminy Istebna; 
• na adres poczty elektronicznej: iod@istebna.eu. 

CEL PRZETWARZANIA DANYCH  
Dane będą przetwarzane w celu wydania zaświadczenia o umiejscowieniu budynku na działce. 

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH 
Dane są przetwarzane na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. 

ODBIORCY DANYCH  
Państwa dane nie będę udostępniane innym podmiotom. 

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH 
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów, 

wymagany przepisami prawa. 

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ 
Każda osoba, której dane są przetwarzane w Urzędzie Gminy ma prawo żądania od Administratora dostępu do 

danych, które jej dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; ma prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia skargi do organu 

nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH 

NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH 
Podanie danych osobowych nie jest objęte obowiązkiem, jednak odmowa ich podania spowoduje, że 

wnioskowane zaświadczenie nie zostanie wydane. 

INFORMACJE O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI 
Państwa nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany; administrator nie przewiduje ich profilowania. 

 

 

mailto:iod@istebna.eu

