
  Woźniki, dnia………………………
                                                                                                      

Wydział Nieruchomości, Gospodarki
Przestrzennej i Ochrony Środowiska

Urzędu  Woźniki

WNIOSEK O PRZENIESIENIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY

Wnioskodawca:
.................................................................................................................................................

imię i nazwisko lub nazwa instytucji

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

adres wnioskodawcy, nr telefonu

na  podstawie  art.  63  ust.  5  ustawy  z  dnia  27  marca  2003  r.  o  planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym,  wnoszę o przeniesienie decyzji Burmistrza Woźnik

nr .................................................................. z dnia ...............................................................

znak sprawy :  ...............................................................................................................……...

ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji pn. ...............................................……………….

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

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

nazwa inwestycji

wydanej dla...........................................................................................................................…

.................................................................................................................................................

imię i nazwisko lub nazwa instytucji

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

imię i nazwisko lub nazwa instytucji

Do wniosku załączam :
1) pisemną zgodę strony, na rzecz której decyzja została wydana;
2) pisemne  oświadczenie  strony  przejmującej  decyzję  o  przyjęciu  wszystkich  warunków  zawartych  

w przedmiotowej decyzji ;

3) upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika wraz z wymaganą opłatą skarbową w kwocie 17 zł zgodnie 
z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej;

4) kopię wskazanej decyzji o warunkach zabudowy;

5) opłatę  skarbowa  za  wydanie  decyzji  w  kwocie  56  zł zgodnie  z  ustawą  z  dnia  16 listopada  2006 r.
o opłacie skarbowej.

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



Informacja:
Administratorem  danych  osobowych  w  stosunku  do  danych  osobowych  przekazywanych  podczas
każdorazowego kontaktu z Urzędem Miejskim  Woźnikach jest Urząd Miejski z siedzibą w Woźnikach przy ul.
Rynek 11, 42-289 Woźniki.
Inspektorem ochrony  danych w Urzędzie  Miejskim w Woźnikach  jest  Pani  Daria  Nowaczyk-Biegisz,  e-mail:  
urzad@wozniki.pl.
Dane osobowe przetwarzane są w celu wydania decyzji  o ustaleniu lokalizacji  inwestycji celu publicznego na
podstawie art. 6 ust 1 lit. c 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 (dalej jako RODO);
Dane mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Urzędu Miejskiego w Woźnikach, podmiotom
udzielającym wsparcia Urzędowi Miejskiemu w Woźnikach  na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi
umowami powierzenia oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do wykonania obowiązujących przepisów prawa;
Posiadają  Państwo  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  i  ich  sprostowania,  usunięcia,  ograniczenia
przetwarzania,  prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,  a
także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie
Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do
realizacji powyższego celu.

 Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.

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

mailto:urzad@wozniki.pl

