KARTA USŁUGI PUBLICZNEJ

URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA
ul. Podgórna 22
65- 424 Zielona Góra
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UZYSKANIE ZAŚWIADCZENIA O POŁOŻENIU LOKALU W OBSZARZE REWITALIZACJI
LUB SPECJALNEJ STREFIE REWITALIZACJI
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Biuro Obsługi Interesanta stanowisko nr 5 lub 6 Departamentu Rozwoju Miasta
tel. (+48) 68 45 64 828; (+48) 68 45 64 830, e-mail: rozwojmiasta@um.zielona-gora.pl
dodatkowe informacje Biuro Urbanistyki i Planowania Departamentu Rozwoju Miasta
tel. (+48) 68 45 64 807, (+48) 68 45 64 808 lub (+48) 68 45 64 816.
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Złożenie wniosku i odbiór zaświadczenia osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika:
- w budynku Urzędu przy ul. Podgórnej 22 (parter), w Biurze Obsługi Interesanta stanowisko nr 5 lub 6,
- za pośrednictwem poczty,
- za pośrednictwem EPUAP pod adresem skrytki urzędu: /umzg/skrytkaESP.
WYMAGANE DOKUMENTY:
• wniosek wg ustalonego wzoru, dostępny:
- w Biurze Obsługi Interesanta stanowisko nr 5 lub 6,
- w Biuletynie Informacji Publicznej w dziale: Co i jak załatwić w Urzędzie? – Planowanie przestrzenne;
lub
• wniosek sporządzony samodzielnie przez interesanta, zawierający następujące dane:
- imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy,
- adres zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy,
- nr tel. kontaktowego (za zgodą),
- położenie i nr działki - więcej w dodatkowych informacjach,
- datę i podpis wnioskodawcy lub pełnomocnika;
• dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość osoby do wglądu przy odbiorze
zaświadczenia.
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
• do 7 dni zgodnie z prawem;
• w 40% przypadków wydanie zaświadczenia następuje w ciągu 3 dni roboczych od złożenia kompletnego
wniosku.
OPŁATY
nie podlega opłacie
TRYB ODWOŁAWCZY
• zażalenie przysługuje jedynie od postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia;
• zażalenie rozpatruje Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Zielonej Górze (ul. Aleja Niepodległości 7,
65-048 Zielona Góra);
• termin wniesienia zażalenia: 7 dni od dnia doręczenia postanowienia; zażalenie należy złożyć za
pośrednictwem Prezydenta Miasta Zielona Góra.
DODATKOWE INFORMACJE
• osoba działająca w imieniu wnioskodawcy ma obowiązek przedłożenia oryginału lub urzędowo potwierdzonej
kopii pełnomocnictwa wraz z dowodem wniesienia należnej opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa
w wysokości 17,00 zł;
• w celu ustalenia położenia, numerów działek, numerów obrębów ewidencyjnych, poprawnych nazw ulic,
numerów adresowych, można skorzystać z Zielonogórskiego Systemu Informacji Przestrzennej dostępnego
w miejskim serwisie internetowym w zakładce portal mapowy;
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• możliwości załatwienia sprawy za pośrednictwem EPUAP pod adresem skrytki urzędu: /umzg/skrytkaESP,
poprzez złożenie wniosku opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym, lub
uwierzytelniane w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych
danych w postaci elektronicznej;
• ochrona danych osobowych: administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z uzyskaniem
zaświadczenia o położeniu lokalu w obszarze rewitalizacji lub specjalnej strefie rewitalizacji Prezydent Miasta
Zielona Góra ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania
zaświadczenia o położeniu lokalu w obszarze rewitalizacji lub specjalnej strefie rewitalizacji zgodnie z ustawą
Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 6 ust. 1 lit. a lub c RODO. Ma Pan/Pani prawo do: wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia, przenoszenia danych, dostępu do ich treści oraz żądania
sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych
osobowych są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej w dziale: Co i jak załatwić w Urzędzie? – Planowanie
przestrzenne oraz Biurze Obsługi Interesanta stanowisko nr 5 lub 6.
PODSTAWA PRAWNA
• ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn.
zm.);
• ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485).
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