
Płock, dnia ............................
........................................................................
(imię i nazwisko / nazwa wnioskodawcy) 

........................................................................
(adres zamieszkania / siedziby lub do korespondencji)

........................................................................
(telefon, e-mail)

                                                          Prezydent Miasta Płocka

Deklaruję:

□ odbiór osobisty *

□ przesłanie na adres korespondencyjny*

WNIOSEK
O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA

Zgodnie z art. 217 § 1, § 2 i § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst
jednolity  Dz.  U.  z  2017  roku  poz.  1257)  w  związku  z  art.  3  ust.  1  ustawy  z  dnia  9  października  2015  roku
o rewitalizacji (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 1023) 

□ czy nieruchomość położona jest na obszarze rewitalizacji  lub czy nieruchomość nie jest
położona na obszarze rewitalizacji *,

dotyczącego działki/działek nr ew. ..............................................................................
położonej/ych w obrębie geodezyjnym nr .….....… w Płocku przy ul. .....…………..…………….....
Zaświadczenie niezbędne jest w celu ………………………………………………….…...……………………….….

W załączeniu:
□ dowód zapłaty opłaty skarbowej *
□ dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, 

wypisu lub kopii, w sprawach z zakresu administracji publicznej, za złożenie którego 
opłata skarbowa wynosi 17 zł, z ustawowymi wyjątkami *

Zapłaty należnej opłaty skarbowej można dokonać gotówką w kasie Urzędu Miasta Płocka lub 
bezgotówkowo na rachunek bankowy: 
Bank PKO BP S.A. II O/w Płocku, 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informuję, że: 
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina-Miasto Płock z siedzibą w Płocku, Stary

Rynek 1,
2. Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  będą  w  celu  realizacji  obowiązków  wynikających  z

przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego i nie będą
udostępniane innym podmiotom,

3. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
4. podanie danych osobowych jest obowiązkowe zgodnie z art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960

roku Kodeks postępowania administracyjnego.

                                             .....................................................................…
                                                                (podpis wnioskodawcy)

___________________
*właściwe zakreślić


