KARTA USŁUGI

GII.6727

Zaświadczenia o położeniu
nieruchomości na terenie rewitalizacji

Urząd Miejski w Koluszkach
Komórka organizacyjna
Referat Gospodarki Komunalnej
Telefon
44 725 67 49
Podstawa prawna
• Ustawa z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485);
• Uchwała Nr XXXV/106/2017 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 31 lipca 2017 roku
w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie
Gminy Koluszki;
• Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 ze
zmianami);
• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2021 roku poz. 735).
Wymagane dokumenty
✓ Wniosek o wydanie zaświadczenia o rewitalizacji.
✓ Potwierdzenie dokonania stosownej opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia.
✓ Oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, jeżeli wnioskodawca lub
inwestor reprezentowany będzie w postępowaniu przez pełnomocnika (art. 33 § 3 Kpa).
✓ Dowód należnej opłaty skarbowej za wydanie pełnomocnictwa w wysokości 17,00 zł,
zgodny z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 roku w sprawie
zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 Nr 187 poz. 1330).
Opłaty
- 17,00 zł – opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia zgodna z ustawą z dnia 16 listopada 2006
roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 ze zmianami);
-17,00 zł – dowód należnej opłaty skarbowej za wydanie pełnomocnictwa w wysokości 17,00
zł, zgodny z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 roku w sprawie zapłaty
opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 Nr 187 poz. 1330).
Termin załatwienia sprawy
• Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie
siedmiu dni.
Miejsce złożenia dokumentów
Dokumenty należy składać:
• w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Koluszkach ul. 11 Listopada 65 (parter) w terminach:
poniedziałek, środa, czwartek w godz. 8:00-16:00;
wtorek w godz. 8:00 – 17:00;
piątek w godz. 8:00-15:00;
• za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP jako
załącznik do pisma ogólnego w formacie pdf.
UWAGA: wymaga się, aby składane dokumenty były podpisane profilem zaufanym bądź przy
użyciu certyfikatu kwalifikowanego.
Osoby do kontaktu:
Michał Fijołek tel. 44 725 67 49
Tryb odwoławczy
Nie dotyczy

……………………………………….

Koluszki, dnia ……………………………………

(imię i nazwisko wnioskodawcy/ nazwa firmy)

………………………………………
(adres korespondencyjny/ siedziba firmy)

………………………………………
(telefon kontaktowy)

Burmistrz Koluszek
ul. 11 Listopada 65
95-040 Koluszki
Wniosek o wydanie zaświadczenia o rewitalizacji

Proszę o wydanie zaświadczenia z informacją, czy działka numer ……………………………położona
w …………………………………………………………. przy ul. ………….………………………………
znajduje się w strefie, co do której została podjęta przez Radę Miejską uchwała o ustanowieniu obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji zastrzegającego prawo pierwokupu na rzecz gminy oraz czy wyżej
wymieniona nieruchomość położna jest w Specjalnej Strefie Rewitalizacji wyznaczonej zgodnie z ustawą z dnia
9 października 2015 roku o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 roku, poz. 485).
Załączniki:
1. Potwierdzenie dokonania zapłaty opłaty
skarbowej w wysokości 17,00 zł.
Odbiór zaświadczenia:
osobiście*;
za pośrednictwem poczty*.
Wydanie niniejszego zaświadczenia wymaga uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł zgodnej z ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku
o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 ze zmianami). Opłaty można dokonać kasie Urzędu Miejskiego w Koluszkach (poniedziałek,
środa, czwartek – godz. 8:15 – 14:10; wtorek - 8:15 – 15:0; piątek 8:00-13:10) lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Koluszkach
PKO Bank Polski S.A. z/s w Łodzi, Oddział 1 w Koluszkach, ul. 11 Listopada 41– numer rachunku 11 1020 3352 0000 1802 0240 6841.
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku 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 119, s. 1) (dalej: „RODO”), informujemy Panią/Pana, iż:
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Koluszek reprezentujący Gminę Koluszki z siedzibą w Koluszkach, ul. 11
Listopada 65, kod pocztowy: 95-040 Koluszki, Kontakt z Administratorem jest możliwy drogą telefoniczną na numer tel. 44 725 67 00, oraz za
pośrednictwem poczty e-mail na adres: um@koluszki.pl.
2.Wyznaczono Inspektora Danych Osobowych, którym jest Pan Andrzej Włodarczyk e-mail: iod@koluszki.pl .
3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach realizacji wniosku o wydanie zaświadczenia o rewitalizacji w pozostałych przypadkach
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1
lit. a RODO).
4.Pani/Pana dane mogą zostać przekazane: – organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających
na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, – innym
podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Koluszki przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem
jest Burmistrz Koluszek.
5.Z Pani/Pana danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez
okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
6.Zgodnie z przepisami RODO, względem Pani/Pana danych osobowych, które są przetwarzane przez Burmistrza Koluszek
przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:• prawo dostępu do danych osobowych;• prawo do sprostowania danych osobowych;
• prawo do usunięcia danych osobowych; • prawo do ograniczania przetwarzania danych osobowych; • prawo do przenoszenia danych
osobowych; • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; • prawo do niepodlegania decyzji polegającej na
zautomatyzowanym przetwarzaniu.
7. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
8. W przypadku nieprawidłowego przetwarzania danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do państwowego
organu nadzorczego do spraw ochrony danych, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9.Pani/Pana danych osobowych Administratorowi jest dobrowolne, jednak niezbędne do wystawienia zaświadczenia o rewitalizacji.
Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz o prawach
jakie mi przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

……………………………………
/podpis wnioskodawcy/

