
  

……………………………………..……   Mirsk, dnia ………………............... 
(imię i nazwisko / nazwa instytucji) 

…………………………………………. 

…………………………………………. 
(adres zamieszkania / siedziby) 

………………………………….……… 
(telefon kontaktowy) 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk 

Plac Wolności 39 

59-630 Mirsk 

 

 

 

WNIOSEK 

o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy 

 
Na podstawie art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945) zwracam się z prośbą o przeniesienie 

ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy  Nr ……….….….. z dnia ………..…….… ,  

znak ………………………….. wydanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk,  

na rzecz ……………………………………………………… 
(imię i nazwisko lub nazwę inwestora oraz adres na rzecz którego decyzja ma zostać przepisana) 

 

 

…………………………………………… 

(podpis wnioskodawcy) 

 

 

 

 

 

 

Pouczenie: 

Zgodnie z częścią I ust. 9 załącznika do ustawy  z dnia 16 listopada 2016 roku o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 

1044), opłata skarbowa za wydanie decyzji o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy wynosi 56 zł. 

 

Opłatę skarbową należy wnieść z chwilą złożenia niniejszego wniosku dokonując zapłaty: 

- gotówką w kasie Urzędu Miasta i Gminy Mirsk 

- bezgotówkowo na rachunek bankowy Gminy Mirsk: 68 1020 2124 0000 8102 0011 0221 

 

Opłaty nie pobiera się w sprawach związanych z budownictwem mieszkaniowym (art. 2 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 16 

listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1044). 

 



 
 

Mirsk, dnia ………………............... 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 
Oświadczenie strony na rzecz której decyzja została wydana: 

Ja ………………………………………………………..……… oświadczam, że wyrażam zgodę na 

przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy Nr …………….…....z dnia ……….………………… , 

znak …………………………………….. wydanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk na rzecz 

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

(imię i nazwisko lub nazwa inwestora oraz adres na rzecz którego decyzja ma zostać przepisana) 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………. 

(podpis) 

 

 

 

 

 

 
 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 
Oświadczenie podmiotu wstępującego w miejsce Inwestora:  

Ja ………………………………………………………..……… oświadczam, że przyjmuję 

wszystkie warunki zawarte w decyzji o warunkach zabudowy Nr …………….….... z dnia 

……….………… , znak …………………………………….. wydanej przez Burmistrza Miasta i 

Gminy Mirsk na rzecz 

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

(Inwestor na rzecz którego została wydana decyzja o warunkach zabudowy) 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………. 

(podpis) 



Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zgodnej z RODO 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym 

formularzu przez Administratora danych: Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk, Plac Wolności 39, 59-

630 Mirsk, na podstawie Art. 6 Ust. 1 lit a  (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku  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 – RODO). 

 

2. Informujemy Panią/Pana o przysługujących w związku z RODO  prawach dotyczących 

powierzonych danych: 

-wglądu ,  

-sprostowania,  

-ograniczenia przetwarzania,  

-otrzymywania kopii, 

-ograniczenia przetwarzania,  

-wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub usunięcia danych w sytuacji, gdy przetwarzanie 

danych nie następuje w celu wywiązania się za przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy,   

  

3. W przypadku, gdy przetwarzanie Pani/a danych budzi wątpliwości w sprawach ochrony danych i 

realizacji swoich praw istnieje możliwość kontaktu z powołanym w Urzędzie Miasta i Gminy Mirsk, 

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: Alicją Jaszczyszyn poprzez e-mail: rodo@mirsk.pl, 

telefonicznie: 756222169 lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany powyżej. 

 

4. Oświadczam, że podaje swoje dane osobowe dobrowolnie i są one zgodne z prawdą oraz 

zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach 

przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich 

poprawiania. 

 

         …………………………... 

             (Data i podpis wnioskodawcy) 

 

 

 


