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Kłodzko, dnia ................................ r.

Sz. P. Michał Piszko
Burmistrz Miasta Kłodzka
WNIOSEK O WYDANIE PISMA INFORMUJĄCEGO
O POŁOŻENIU NIERUCHOMOŚCI W OBSZARZE ZDEGRADOWANYM,
OBSZARZE REWITALIZACJI, SPECJALNEJ STREFIE REWITALIZACJI,
wyznaczonych zgodnie z ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 roku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1023 j.t.)
Proszę o wydanie pisma informującego czy nieruchomość:…………………………………………………….…….
lokal mieszkalny/budynek/działka gruntowa/inna

położona

w

Kłodzku

przy

ulicy.........................................................................,

nr

działki……………...,

nr obrębu……………..., dla której prowadzona jest księga wieczysta KW nr …………..…………………………….,
znajduje się na obszarze rewitalizacji z prawem pierwokupu ww. nieruchomości przysługującym Gminie
przewidzianym w uchwale, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 09 października 2015 roku o rewitalizacji oraz
czy jest położona na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o której mowa w rozdziale 5 ustawy z dnia 09
października 2015 roku o rewitalizacji, w celu przedłożenia w: kancelarii notarialnej / Ministerstwie Spraw
Wewnętrznych i Administracji / sądzie / banku / innym urzędzie lub instytucji*
Dodatkowe informacje i uwagi Wnioskodawcy dot. treści zaświadczenia:
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
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Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016
r. informuję, iż:
1. Administratorem danych osobowych podanych we wniosku jest Burmistrz Miasta Kłodzka z siedzibą w Kłodzku
57-300, pl. B. Chrobrego 1.

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wydania informacji dot. specjalnej strefy rewitalizacji
3. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.
4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia
przetwarzania.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i gromadzenie moich danych osobowych przez Urząd Miasta w Kłodzku,
pl. Bolesława Chrobrego 1, 57-300 Kłodzko w celu wydania informacji dot. specjalnej strefy rewitalizacji

.............................................................
(czytelny podpis wnioskodawcy)
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