
Wola Krzysztoporska, dnia .…………………
……………………………………….

……………………………………….

……………………………………….
      /imię, nazwisko lub nazwa wnioskodawcy, adres/

Urząd Gminy Wola Krzysztoporska
ul. Kościuszki 5
97-371 Wola Krzysztoporska

Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

Na  podstawie  art.  63  ust.  5  Ustawy  z  dnia  27  marca  2003  r.  o  planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.  Dz. U. z 2021 r. poz.  741 z późn. zm.), wnoszę o

przeniesienie na moją rzecz decyzji o warunkach zabudowy 

znak………………………………………..…………..z dnia………………………………….

wydanej przez……………………………………………………………………………….......

dla inwestycji polegającej na …...................................................................................................

…………………………………………………….........................................…………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

na działce nr……………………………….…………...obr. …………………………….……..

gm. Wola Krzysztoporska,

dla…………………………………………………………………………........................……..

……………………………………………………………………………………………….......

/ imię i nazwisko lub nazwa inwestora /

Jednocześnie oświadczam, że przyjmuję wszystkie warunki zawarte w tej decyzji.

                                                                                          ………………………………………
                                                                                                            /podpis wnioskodawcy /

Do niniejszego wniosku dołączam:
-  zgodę dotychczasowego inwestora na przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy,
-  kopię uprawomocnionej decyzji o warunkach zabudowy.



Oświadczenie strony, na rzecz której została wydana decyzja:

Ja………………………………………………………………………………………………...
/imię i nazwisko lub nazwa inwestora i jego adres/

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy:

……………………………………………………………………………………………..........
/ podać nr, datę decyzji i nazwa organu, który je wydał/

…………………………………………………………………………………………………...

na rzecz………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………...
/imię i nazwisko lub nazwa występującego w miejsce inwestora  - adres/

........................................................
                                                                                                                                              /podpis/



Klauzula informacyjna
w przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą.

Wypełniając  obowiązek  informacyjny  wynikający  z  art.  13  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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.),
informuję, że:

• Administratorem danych, zwany dalej „AD”, jest :
Wójt Gminy Wola Krzysztoporska
ul.Kościuszki 5, 97-371 Wola Krzysztoporska
NIP 771-10-29-208
Telefon: (44) 616 39 61
e-mail: sekretariat@wola-krzysztoporska.pl

• Inspektorem ochrony danych osobowych, zwanym dalej IODO, jest :
Wojciech Janicki
e-mail: wojciechjanicki@bodo24.pl

• AD przetwarza dane osobowe na podstawie :
Kodeksu  Postępowania  Administracyjnego  oraz  ustawy  Planowanie  i  zagospodarowanie
przestrzenne, ustawa o rewitalizacji (w przypadku zaświadczenia o rewitalizacji)

• AD przetwarza dane osobowe tylko i wyłącznie w celach :
przeprowadzenia postępowania w sprawie przeniesienia decyzji o ustaleniu warunków
zabudowy

• Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą
jest zobowiązana do ich podania.

• Konsekwencją nie podania danych osobowych jest niezałatwienie sprawy.

• Kategorie odbiorców przetwarzanych danych osobowych przez AD :
Referat Budownictwa

• Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zakończenia sprawy, po
czym dane  będą  przechowywane  w Referacie  Budownictwa  Urzędu  Gminy Wola
Krzysztoporska przez dwa lata, licząc od pierwszego stycznia roku następującego po
roku  zakończenia  sprawy.  Po  upływie  tego  okresu  dane  zostaną  przekazane  do
archiwum zakładowego.

• Osoba której dane dotyczą ma prawo :
- dostępu do swoich danych osobowych,
- sprostowania swoich danych osobowych,
- do żądania usunięcia swoich danych osobowych,
- żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
- sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
- żądać przeniesienia swoich danych osobowych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.


