Teresin, dnia……………………
Formularz GP-9.1
Wnioskodawca:
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
(imię i nazwisko/adres)

Wójt Gminy Teresin
ul. Zielona 20
96-515 Teresin

WNIOSEK
o sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Teresin

Niniejszym

wnoszę

o

sporządzenie

zmiany

studium

uwarunkowań

i

kierunków

zagospodarowania przestrzennego Gminy Teresin dla obszaru następującej działki/działek
o nr ewid. : ……………………………………………………………………………………………..
położonej/ych w obrębie ewidencyjnym …………………………………………………………...
znajdującej się dotychczas w strefie1:













1

U strefa rozwoju wielofunkcyjnego w kierunku aktywności funkcji gospodarczych i mieszkaniowych
U1 - obszary rozwoju wielofunkcyjnego w kierunku aktywności funkcji gospodarczych (w tym pod obiekty
produkcyjne i usługowe, składy i magazyny) z możliwością zachowania, adaptacji i rozbudowy
zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej.
U2 - obszary rozwoju wielofunkcyjnego w kierunku aktywności funkcji gospodarczych (w tym pod obiekty
produkcyjne i usługowe, składy i magazyny) i mieszkaniowych, obszary usług użyteczności publicznej,
sportu i rekreacji, z możliwością zachowania istniejącej zabudowy mieszkaniowej oraz budowy nowej.
U3 - obszary rozwoju wielofunkcyjnego w kierunku aktywności funkcji gospodarczych (w tym pod obiekty
produkcyjne i usługowe, składy i magazyny) o zwiększonych parametrach ekologicznych, z możliwością
budowy obiektów zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej.
U4 - obszary rozwoju wielofunkcyjnego w kierunku aktywności funkcji mieszkaniowych i gospodarczych,
związanych z turystyczno-rekreacyjnym wykorzystaniem terenu w sąsiedztwie zbiornika retencyjnego.
MU Strefa mieszkaniowo - usługowa
MU1 – centrotwórcze obszary rozwoju intensywnej zabudowy mieszkaniowej, usług, drobnej
wytwórczości oraz usług użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz obiekty sportu i
rekreacji, z możliwością zachowania istniejącej zabudowy zagrodowej oraz obszary ewentualnych
zalesień.
MU2 - obszary rozwoju zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, drobną wytwórczością oraz
usługami użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz obiektami sportu i rekreacji, z
możliwością zachowania zabudowy zagrodowej. Dopuszczenie ewentualnych zalesień.
MN strefa mieszkaniowa
MN1 - obszary rozwoju zabudowy zagrodowej z możliwością realizacji zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej oraz podstawowych usług obsługujących obszar.
MN2 - obszary rozwoju zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zabudowy rekreacyjnej z
dopuszczeniem podstawowych usług obsługujących obszar oraz możliwością zalesień.
UK strefa usług, zieleni urządzonej i obiektów sakralnych
UK – obszary kultu religijnego oraz parków i innych obiektów zabytkowych.

zaznaczyć właściwą strefę bądź strefy
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RE strefa ekologiczna
RE – obszary korytarzy ekologicznych i użytków zielonych wzdłuż cieków wodnych do pozostawienia w
dotychczasowym użytkowaniu jako terenu pastwisk, zadrzewień, łąk.



R strefa produkcji rolnej
R – obszary produkcji rolnej położone w kompleksach żyznych gleb.




R/L strefa rolna z możliwością zalesień i możliwością zabudowy mieszkaniowej lub rekreacyjnej.
R/L1 - obszary rolne z możliwością zalesień, z możliwością zabudowy rekreacyjnej i zabudowy
zagrodowej.
R/L2 - obszary rolne z możliwością zalesień oraz możliwością zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i
zabudowy rekreacyjnej.



L strefa produkcji leśnej
L - obszary lasów do zagospodarowania leśnego w oparciu o operaty urządzeniowe lasu.



W strefa zbiorników wodnych
W – obszary zbiornika retencyjnego.

Wnoszę o określenie w Studium kierunku zmian w przeznaczeniu terenu objętego
wnioskiem jako2:


tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej



tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej



tereny zabudowy produkcyjno – usługowej



tereny rolne



tereny dolesień



tereny na których rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające energię z
odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100kW3
………………………………………………………………………………………………..



inne (proszę podać jakie) ………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Uzasadnienie wniosku:
…………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………...
[proszę m.in. o podanie celu, jaki chciałoby się osiągnąć docelowo w zakresie zagospodarowania terenu, np.:
zmianę przeznaczenia terenu rolnego na cele nierolnicze, itp.]

………………………
Podpis

2
3

zaznaczyć właściwe
określić rodzaj tych urządzeń, tzn. elektrownia wiatrowa, farma fotowoltaiczna, inne.
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Oświadczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.

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
osobowych - Dziennik Urzędowy UE L 119 z 04.05.2018r. zwany dalej RODO)

□ Wyrażam zgodę

□ Nie wyrażam zgody

(zaznaczyć właściwe)

na przetwarzanie moich danych osobowych w formie: nr telefonu………………………….. przez Wójta Gminy
Teresin, ul. Zielona 20, 96–515 Teresin wyłącznie w celu sprawnego kontaktu przy załatwieniu przedmiotowej
sprawy, której dotyczy wniosek.
……………………………………………
(podpis wnioskodawcy)

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
DLA INTERESANTÓW URZĘDU GMINY TERESIN
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Teresin. Adres siedziby: Urząd Gminy
Teresin, ul. Zielona 20, 96-515 Teresin.
2. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: e-mail:
ido.gminy@teresin.pl lub pisemnie na adres Urzędu Gminy Teresin, ul. Zielona 20, 96–515 Teresin z
dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1. lit. od a do e RODO i art. 9 ust.
2 lit. a i g RODO w związku z art. 7 ust. 1 i art. 8 ust. 1, 2, 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym oraz przepisów szczegółowych, jedynie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji zadań Gminy
Teresin.
4. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych w celach, o których mowa w pkt 3 odbiorcami
Państwa danych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów
prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Teresin
przetwarzają dane osobowe.
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3
i określonych w przepisami prawa, a w szczególności rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia
18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, a tym samym okres
przechowywania uzależniony jest od załatwionej sprawy oraz od kategorii archiwalnej.
6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania
(poprawienia), usunięcia, ograniczenia przetwarzania, oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
7. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie dobrowolnej zgody osoby
na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO) przysługuje
Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
8. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych
narusza przepisy prawa.
9. Podanie przez Państwo danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania
danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane
dotyczą, podanie przez Państwa danych osobowych Administratorowi Danych ma charakter dobrowolny.
11. Państwa dane co do zasady nie będą przetwarzane w celu podejmowania zautomatyzowanej decyzji i nie
będą przetwarzane w celu profilowania.
Zapoznałem się:
……………………………………………
(podpis wnioskodawcy)
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