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OŚ-20

Konin, dnia ...................................................

Urząd Miejski
w Koninie
Plac Wolności 1
62-500 Konin
Wniosek
o zatwierdzenie projektu robót geologicznych, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji 
Na podstawie art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze wnoszę o zatwierdzenie projektu robót geologicznych, których wykonywanie nie wymaga uzyskania koncesji.
Tytuł opracowania:	
	
	
	
	
Informacje o prawach, jakie przysługują wnioskodawcy do nieruchomości w granicach której roboty geologiczne mają być wykonywane:	
	
	
	
Wnoszę o zatwierdzenie „Projektu robót geologicznych…” na czas oznaczony, do dnia: 	
……………………………………………….
(podpis wnioskodawcy)
ZAŁĄCZNIKI 
	Projekt prac geologicznych – 2 egzemplarze.
	Informacja o prawach, jakie przysługują wnioskodawcy do nieruchomości w granicach której roboty geologiczne mają być wykonywane.

Dowód wniesienia opłaty skarbowej
OPŁATY
10,00 zł – ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - część I ust. 53.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 
27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:
	administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Konina (62-500 Konin, Plac Wolności 1),

kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@konin.um.gov.pl,
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1, ust. 2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dane będą przetwarzane w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 
z 2022 r. poz. 1072 ze zm.).
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1072 ze zm.) jest obligatoryjne.


