................................................
(miejscowość, data)

……………………………………..
……………………………………..
……………………………………..
……………………………………..
imię, nazwisko i adres Wnioskodawcy
oraz telefon kontaktowy

Wójt Gminy Kuźnica
ul. pl. 1000 - lecia Państwa Polskiego 1
16-123 Kuźnica
WNIOSEK
O PRZENIESIENIE DECYZJI O USTALENIU WARUNKÓW
ZABUDOWY
Na podstawie art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) zwracam się o przeniesienie
decyzji o warunkach zabudowy wydanej przez:
..................................................................................................................................................
(wymienić organ, który ją wydał)

znak decyzji o warunkach zabudowy……………………........................................................
z dnia..........................................
Ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na:
.......................................................................................................................................................
(podać rodzaj i adres inwestycji)

wydanej dla ..............................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
(podać imię i nazwisko lub nazwę inwestora na rzecz którego została wydana decyzja)
Potwierdzam zgodność powyższych danych. Zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną dotycząca
przetwarzania danych osobowych.

..........................................................
podpis wnioskodawcy
Załączniki:
1. Oświadczenie stron

ZAŁĄCZNIK NR 1
do wniosku o przeniesienie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy

A. Oświadczenie strony na rzecz której decyzja została wydana:
Ja...............................................................................................................................................
(imię i nazwisko lub nazwa inwestora)

oświadczam, że wyrażam zgodę na przeniesienie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy
...................................................................................................................................................
(podać znak decyzji i organ, który ją wydał)

na rzecz.......................................................................................................................................
(imię i nazwisko lub nazwa wstępującego w miejsce inwestora)

............................................
(podpis)

B. Oświadczenie osoby/podmiotu przyjmującej wszystkie warunki zawarte w decyzji:
Ja .............................................................................................................................................
(imię i nazwisko lub nazwa inwestora)

oświadczam, że przyjmuję wszystkie warunki zawarte w decyzji o ustaleniu warunków
zabudowy
.................................................................................................................................................
(podać znak decyzji i organ, który je wydał)

wydanej na rzecz....................................................................................................................
(podać inwestora na rzecz którego została wydana decyzja o warunkach zabudowy)

.................................................
(podpis)

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95//46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Kuźnica (dalej:
„ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. pl. 1000-lecia Państwa Polskiego 1, 16-123
Kuźnica. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty
tradycyjnej na adres: ul. pl. 1000-lecia Państwa Polskiego 1, 16-123 Kuźnica lub drogą emailową pod adresem: sekretariat@kuznica.ug.gov.pl.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować
pod adresem mailowym: iod@kuznica.ug.gov.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postepowania
administracyjnego lub czynności urzędowej zgodnie ze złożonym wnioskiem.
Podstawą prawną jest:
 ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z
2018 r. poz. 2096 ze zm.),
 ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. z 2018 r., poz. 1945).
4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przechowywane do celów
archiwalnych, przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących
archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
5. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
6. Dane zostaną udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
8. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
9. Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest wymogiem ustawowym,
koniecznym do wykonania obowiązków Administratora. Konsekwencją niepodania
danych osobowych będzie pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
10. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
1.

