……………………………….
(miejscowość, data) vvvv

Wnioskodawca:
…………………….……..
…………………….……..
…………………….……..

Wójt Gminy Niebylec

…………………….……..

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 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) proszę o przeniesienie decyzji
o warunkach zabudowy wydanej dla Inwestora: ……………………………………….…...…,
.........................................................................................…………………………………..……
z dnia …………..….…….…, znak sprawy ……………………………………….……….…,
dotyczącej ...............................................................................................……………….………
…………..…................................................................................…………………………….…
(nazwa i rodzaj całego zamierzenia inwestycyjnego, charakterystyka inwestycji

Adres zamierzenia inwestycyjnego:
Miejscowość: …………………………………………………………..…
Numer ewid. działki ………………………………………………………
.........................................................
(podpis inwestora lub osoby upoważnionej)

Załączniki:
1. Oświadczenie – zgoda dotychczasowego podmiotu decyzji na jej przeniesienie na rzecz innej osoby
2. Oświadczenie nowego inwestora o przyjęciu wszystkich warunków zawartych w tej decyzji
3. Kopia uprawomocnionej decyzji o warunkach zabudowy
4. Dowód wniesienia opłaty skarbowej (zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.
U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.) przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na
rzecz innej osoby podlega opłacie skarbowej w wysokości 56 zł)
INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Kto wykorzystuje dane: Wójt Gminy Niebylec Kontakt: Niebylec 170, 38-114 Niebylec Pytania, wnioski, kontakt z inspektorem ochrony danych: iod@niebylec.com.pl Cel
wykorzystania: wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz przepisy Ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym. Przysługujące prawa: dostępu do treści swoich danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych. Uwaga: jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane bezpośrednio od ich właściciela, prawo dostępu do danych przysługuje mu wyłącznie wówczas, gdy nie
narusza to praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano. Wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych nie wpływa na przebieg i wynik postępowań dotyczących
sporządzania aktów planistycznych. Polityka prywatności: www.niebylec.pl oraz www.bip.niebylec.pl, zakładka „Ochrona danych osobowych (RODO)”.

..………………….………………
(miejscowość, data) vvmvv

OŚWIADCZENIE STRONY WNIOSKUJĄCEJ O PRZENIESIENIE DECYZJI
Oświadczam, że przejmuję wszystkie warunki zawarte w przenoszonej decyzji o warunkach
zabudowy z dnia ……………………………………, znak sprawy …………………………,
dotyczącej ……………………….……………………….……….………………….………….
………………………………………………………………...…………………………………
………………………………………………………………...…………………………………
wydanej dla ………………………………………………………………………..……………
………………………………………………………………...…………………………………
(imię i nazwisko dotychczasowego Inwestora, adres)

……………………………………………….
Podpis wnioskodawcy

INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Kto wykorzystuje dane: Wójt Gminy Niebylec Kontakt: Niebylec 170, 38-114 Niebylec Pytania, wnioski, kontakt z inspektorem ochrony danych: iod@niebylec.com.pl Cel
wykorzystania: wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz przepisy Ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym. Przysługujące prawa: dostępu do treści swoich danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych. Uwaga: jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane bezpośrednio od ich właściciela, prawo dostępu do danych przysługuje mu wyłącznie wówczas, gdy nie
narusza to praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano. Wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych nie wpływa na przebieg i wynik postępowań dotyczących
sporządzania aktów planistycznych. Polityka prywatności: www.niebylec.pl oraz www.bip.niebylec.pl, zakładka „Ochrona danych osobowych (RODO)”.

..………………….………………
(miejscowość, data) vvnvv

OŚWIADCZENIE STRONY NA RZECZ KTÓREJ, ZOSTAŁA WYDANA DECYZJA
Ja …….…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko dotychczasowego Inwestora, adres)
oświadczam, że wyrażam zgodę na przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy z dnia:
………………………………………, znak sprawy …………………………………………,
dotyczącej ……………………….……………………….……….………………….………….
………………………………………………………………...…………………………………
………………………………………………………………...…………………………………
na rzecz .….………………………………………………………………………..……………
………………………………………………………………...…………………………………
(imię i nazwisko przyszłego Inwestora, adres)

……………………………………………….
Podpis

INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Kto wykorzystuje dane: Wójt Gminy Niebylec Kontakt: Niebylec 170, 38-114 Niebylec Pytania, wnioski, kontakt z inspektorem ochrony danych: iod@niebylec.com.pl Cel
wykorzystania: wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz przepisy Ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym. Przysługujące prawa: dostępu do treści swoich danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych. Uwaga: jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane bezpośrednio od ich właściciela, prawo dostępu do danych przysługuje mu wyłącznie wówczas, gdy nie
narusza to praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano. Wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych nie wpływa na przebieg i wynik postępowań dotyczących
sporządzania aktów planistycznych. Polityka prywatności: www.niebylec.pl oraz www.bip.niebylec.pl, zakładka „Ochrona danych osobowych (RODO)”.

