
Karta usługi

AB – 22

URZĄD MIASTA MYSŁOWICE
ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice

tel.: (032) 31 – 71 – 100, fax.: (32) 222 – 25 – 65
Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 – 17:00;

wtorek, środa, czwartek 7:30 – 15:30;piątek 7:30 – 14:00

Zlożenie wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego, że działka nie leży na terenie obszaru 
zdegradowanego, obszaru rewitalizacji, Specjalnej Strefy Rewitalizacyjnej

________________________________________________________________________________________

WYMAGANE DOKUMENTY
1. Wypełniony wniosek o wydanie zaświadczenia
2. Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł
3. Jeśli dotyczy – dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, 

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

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
1. Urząd Miasta Mysłowice
Biuro Obsługi Mieszkańca
ul. Powstańców 1
41-400 Mysłowice

2. Wydział Architektury, Budownictwa i Planowania
ul. Powstańców 1, pok. 409
41 – 400 Mysłowice

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Zaświadczenie jest wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
1. Pobierz i wypełnij wniosek o wydanie zaświadczenia.
2. Dokonaj opłaty skarbowej od wydania zaświadczenia, która wynosi 17 zł (za potwierdzenie jednego 

faktu).  Zapłaty  należnej  opłaty  skarbowej  można  dokonać  gotówką  w  kasie  Urzędu  Miasta 
Mysłowice, lub na rachunek bankowy.

3. Złóż wniosek o wydanie zaświadczenia wraz z załącznikami w Biurze Obsługi  Mieszkańca lub w 
Wydziale Architektury, Budownictwa i Planowania.

4. Zaświadczenie wydaje się w formie dokumentu papierowego.
5. Organ administracji publicznej, przed wydaniem zaświadczenia, może przeprowadzić w koniecznym 

zakresie postępowanie wyjaśniające.



OPŁATY
Wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.
Zapłaty należnej opłaty skarbowej można dokonać gotówką w kasie Urzędu Miasta Mysłowice, lub na 
rachunek bankowy: ING BANK ŚLĄSKI – 57 1050 1214 1000 0023 5654 7055

TRYB ODWOŁAWCZY
Brak trybu odwoławczego

DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Architektury, Budownictwa i Planowania 
Urząd Miasta Mysłowice 
ul. Powstańców 1, pok. 409, tel. (032) 31 – 71 –  105

PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz.1398)
________________________________________________________________________________________

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie  z  art.  13  Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  
w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  i  w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuje się, że:

1. Administratorem  danych  osobowych  jest  Prezydent  Miasta  Mysłowice.  Dane  osobowe 
w następującym zakresie: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, nr telefonu 
będą przetwarzane przez Urząd Miasta Mysłowice z siedzibą w Mysłowicach, ul. Powstańców 1. 

2. Dane  kontaktowe  Inspektora  Danych  Osobowych  tel.  032  317  12  45,  e  –  mail 
m.patalag@um.myslowice.pl

3. Dane  osobowe  przetwarzane  są  w  celu  wystawienia  zaświadczenia  i  nie  będą  udostępniane 
podmiotom innym, niż  upoważnione  do ich przetwarzania  na  podstawie  odrębnych przepisów 
prawa.

4. Dane osobowe są przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego 
zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa – w okresie obowiązywania umowy, 
a następnie przez okres 5 lat w celu jej kontroli – archiwizacja.

5. Wnioskodawca posiada prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także  
prawo do przenoszenia danych.

6. Wnioskodawca  posiada  prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego  na  ich  przetwarzanie  
niezgodne z przepisami prawa.

7. Podanie danych osobowych jest  obowiązkowe zgodnie z art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca  1960 
roku  Kodeks  postępowania  administracyjnego.  Brak  podania  danych  powoduje  pozostawienie 
wniosku bez rozpatrzenia.

2019– 05 – 14 Opracował: Adam Padlewski


