Miejscowość, data..............................
WNIOSKODAWCA:
........................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
(imię i nazwisko lub nazwa; adres, telefon; adres e-mail)

PEŁNOMOCNIK (jeżeli został ustanowiony):
.......................................................
.......................................................
.......................................................

Wójt Gminy Strzeleczki
Rynek 4
47-364 Strzeleczki

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 wnoszę o przeniesienie decyzji Wójta Gminy Strzeleczki
nr ............................................ z dnia…………………………………………………….. o ustaleniu
warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:

........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
(podać nazwę zamierzenia inwestycyjnego)

adres inwestycji: nr działki:………….., k. m.:………, miejscowość: ………………….., ul…………………,
za zgodą dotychczasowego Inwestora:

........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
(imię i nazwisko lub nazwa; adres podmiotu, na rzecz którego ww. decyzja została wydana)

na rzecz:

........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
(imię i nazwisko lub nazwa; adres podmiotu, na rzecz którego ww. decyzja ma być przeniesiona)

Do wniosku dołączam1:

kserokopię decyzji o ustaleniu warunków zabudowy

oświadczenie podmiotu, na rzecz którego decyzja została wydana, o wyrażeniu zgody na
przeniesienie tej decyzji na rzecz wskazanego podmiotu lub podmiotów

oświadczenie
podmiotu,
na
rzecz
którego
decyzja
ma
być
przeniesiona
o przyjęciu na siebie wszystkich warunków zawartych w wyżej opisanej decyzji
o ustaleniu warunków zabudowy

pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy /oryginał lub jego odpis urzędowo
poświadczony/ – opłacone zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej

dokument stwierdzający udzielenie prokury /oryginał lub jego odpis urzędowo poświadczony/ –
opłacony zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej

dokument potwierdzający sposób reprezentacji wnioskodawcy /oryginał lub jego odpis urzędowo
poświadczony/ - w przypadku składania wniosku przez podmiot nie podlegający obowiązkowi
wpisu w KRS

potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej

...................................................................
(podpis wnioskodawcy lub osoby przez niego upoważnionej)

Miejscowość data: ……………..……

OŚWIADCZENIE PODMIOTU WSTĘPUJĄCEGO W MIEJSCE INWESTORA

Ja ..................................................................................................................................
(imię i nazwisko lub nazwa inwestora)

oświadczam, że przyjmuję wszystkie warunki zawarte w decyzji o warunkach zabudowy
nr: .....................................................z dnia: ………………………………………….…………….
wydanej przez: ………………………………………………………………………...............………
(podać nr decyzji i organ, który ją wydał)

wydanej na rzecz:

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

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

Miejscowość, data:……………

OŚWIADCZENIE STRONY NA RZECZ KTÓREJ DECYZJA ZOSTAŁA WYDANA
Ja................................................................................................................................................
(imię i nazwisko lub nazwa inwestora)

oświadczam, że wyrażam zgodę na przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
nr: .....................................................z dnia: ………………………………………….…………….
wydanej przez: ………………………………………………………………………...............………
(podać nr decyzji i organ, który ją wydał)

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

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

KLAUZULA INFORMACYJNA
Informuję, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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, że:


Administratorem danych jest Urząd Gminy Strzeleczki z siedzibą Rynek 4, 47-364 Strzeleczki,

 Urząd Gminy Strzeleczki powołał Inspektora ochrony danych, kontakt do Inspektora ochrony danych,
tel. 77-407 66 60, e-mail ug@strzeleczki.pl



Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c, d i e oraz art. 9 ust. 2 lit. b
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



Dane będą udostępniane wyłącznie Urzędowi Gminy Strzeleczki lub innym organom uprawnionym
na podstawie przepisów prawa,



Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres określony w JRWA Urzędu Gminy Strzeleczki ,



Nie podanie w/w
lub realizacji usługi.



Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie
odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,



Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 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,



Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny i nie będą
profilowane,



Dane podaje Pani/Pan dobrowolnie.

danych

osobowych

będzie

skutkowało

nie

przyznaniem

świadczenia

……………………………………………………
(Potwierdzenie zapoznania się z treścią)

