RIM.6730.___.2019.ML
.......................................................

Skaryszew, dnia..............................

(nazwisko i imię lub nazwa wnioskodawcy)

..........................................................
(adres)

..........................................................
(telefon)

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SKARYSZEW
Wniosek
o przeniesienie decyzji ustalającej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

Proszę o przeniesienie na
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
(imię , nazwisko, adres lub nazwa oraz adres inwestora)

decyzji nr:................................znak sprawy:……………………………..............z dnia:...............................................
przez ...........................................................................................................................................................................................
(nazwa organu wydającego decyzji)

………….....................................................................
(podpis czytelny wnioskodawcy)

Załączniki:
1. Zgoda poprzedniego inwestora na przeniesienie decyzji na rzecz obecnego
wnioskodawcy,
2. Oświadczenie wnioskodawcy o przyjęciu warunków decyzji pozwolenia na budowę,
3. Do wglądu oryginał decyzji o warunkach zabudowy.
Klauzula Informacyjna
Zgodnie z Rozporządzeniem 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), informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta i Gminy w Skaryszewie jest: Burmistrz Miasta i
Gminy Skaryszew ul. Juliusza Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew. Podane dane zostały wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia
postepowania administracyjnego.
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu, a także
przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie za
pomocą adresu iodo@skaryszew.pl.
3. Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych obowiązująca w Urzędzie Miasta i Gminy w
Skaryszewie dostępna jest na stronie internetowej pod adresem http://bip.skaryszew.pl/cms/10367/ochrona_danych_osobowych oraz
na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skaryszewie, ul. Juliusza Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew.

Skaryszew, dnia ...........................................
OŚWIADCZENIE PRZYSZŁEGO INWESTORA
Ja, niżej podpisany/a:

........................................................................................................................................................................
(imię, nazwisko i adres składającego oświadczenie)

........................................................................................................................................................................
legitymujący się dowodem osobistym, numer .................................PESEL .................................
oświadczam, że w przypadku przeniesienia na mnie Decyzji o warunkach zabudowy
numer:....................................znak sprawy:……………………………..............z dnia:.....................................................

przez ..........................................................................................................................................................................
(nazwa organu wydającego decyzji)

polegającej na.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
na działce nr ewid. .............................................w m-ci...................................................................................
przyjmuję wszystkie warunki zawarte w tej decyzji.

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

Klauzula Informacyjna
Zgodnie z Rozporządzeniem 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), informuję, iż:
4. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta i Gminy w Skaryszewie jest: Burmistrz Miasta i
Gminy Skaryszew ul. Juliusza Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew. Podane dane zostały wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia
postepowania administracyjnego.
5. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu, a także
przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie za
pomocą adresu iodo@skaryszew.pl.
6. Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych obowiązująca w Urzędzie Miasta i Gminy w
Skaryszewie dostępna jest na stronie internetowej pod adresem http://bip.skaryszew.pl/cms/10367/ochrona_danych_osobowych oraz
na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skaryszewie, ul. Juliusza Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew.

Skaryszew, dnia..................................

OŚWIADCZENIE POSIADAJĄCEGO DECYZJĘ
Ja, niżej podpisany/a:
.......................................................................................................................................................................................................
(imię, nazwisko i adres składającego oświadczenie)

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

legitymujący się dowodem osobistym, numer .......................................PESEL ................................
zgadzam się na przeniesienie na :
........................................................................................................................................................................................................
(imię, nazwisko i adres nowego inwestora)

.........................................................................................................................................................................................................
wydanej dla mnie Decyzji o warunkach zabudowy
numer:....................................znak sprawy:……………………………..............z dnia:.....................................................
przez ...........................................................................................................................................................................................
(nazwa organu wydającego decyzji)

polegającej na..........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
działce nr ewid........................................................w m-ci..................................................................................................

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

Klauzula Informacyjna
Zgodnie z Rozporządzeniem 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), informuję, iż:
7. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta i Gminy w Skaryszewie jest: Burmistrz Miasta i
Gminy Skaryszew ul. Juliusza Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew. Podane dane zostały wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia
postepowania administracyjnego.
8. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu, a także
przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie za
pomocą adresu iodo@skaryszew.pl.
9. Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych obowiązująca w Urzędzie Miasta i Gminy w
Skaryszewie dostępna jest na stronie internetowej pod adresem http://bip.skaryszew.pl/cms/10367/ochrona_danych_osobowych oraz
na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skaryszewie, ul. Juliusza Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew.

