
...................................................                 Kraków, dnia.................................. 

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

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

................................................... 
 (dane składającego podanie) 

 
 
 
Prezydent Miasta Krakowa 
za pośrednictwem 
Wydziału Planowania Przestrzennego 
Urzędu Miasta Krakowa 
ul. Mogilska 41, 31-545 Kraków 

 
 

WNIOSEK/UWAGA* 

do …………..………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………. 
(nazwa sporządzanego dokumentu) 

 
W związku z ogłoszeniem i obwieszczeniem Prezydenta Miasta Krakowa  składam wniosek/uwagę*: 
 
Oznaczenie obszaru (nieruchomości), którego dotyczy podanie **: 
.............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................. 
Przedmiot i zakres wniosku/uwagi*: 

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

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................................................................................. 
 
 
 
Załączniki: *** 
1) .............................................................................. 

2) .............................................................................. 

 
 
 
 

........................................................................... 
(podpis wnoszącego podanie) 

 
*  niepotrzebne skreślić 
**  np. obszar  / ulica /  nr działki, obręb i jednostka ewidencyjna  
*** np. kopia aktualnej mapy ewidencyjnej lub zasadniczej 
 

 
WAŻNE! Niniejszy formularz nie stanowi wzoru w rozumieniu przepisów prawa. Terminem wniesienia 

wniosku/uwagi jest data wpływu pisma na dziennik podawczy Urzędu Miasta Krakowa. 
Złożenie wniosku/uwagi stanowi odpowiedź na Ogłoszenie/Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa 

 
 
 
 

 



INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO)  

informuje się, że administratorem, czyli podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania  

danych osobowych jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Plac Wszystkich Świętych 3-4,  

31-004 Kraków. Dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosków albo uwag  

składanych do: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. 

 

Informuję, że: 

 

1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych,  

ich sprostowania i ograniczenia przetwarzania. 

2. Dane osobowe będą wykorzystywane na potrzeby załatwienia sprawy, a następnie będą 

przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 

14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnymi i archiwach oraz rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 

jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu 

działania archiwów zakładowych. 

3. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

4. Odbiorcami danych osobowych mogą być radni miejscy. 

5. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy. 

6. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości realizacji składanych 

wniosków/uwag. 

7. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym 

profilowania, przetwarzanych danych osobowych. 

8. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią przepisy prawa, w oparciu  

o które realizowane są ustawowe zadania Wydziału Planowania Przestrzennego Urzędu 

Miasta Krakowa. 

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy – ul. Wielopole 17a,  

31-072 Kraków, adres e-mail: iod@um.krakow.pl. 

mailto:iod@um.krakow.pl

