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                                                                                       Dynów, dnia ......................... 

 

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

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

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

( imię nazwisko lub nazwa nowego inwestora, adres, nr telef.) 
 

 

                                                    
 

                                                                     

                     Burmistrz Miasta Dynowa 
 

 

  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 ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1073.), wnoszę o przeniesienie na moje nazwisko decyzji  

o warunkach zabudowy dla projektowanej inwestycji  

 

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

                                                 ( podać rodzaj inwestycji) 

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

 

na działce nr ewid. gr.................................................................................................................... 

 

położonej w Dynowie, ul............................................................................................................. 

 

nr decyzji: ........................................................... z dnia................................................................ 

 

wydanej  przez Burmistrza  Miasta Dynowa................................................................................ 

 

dla.................................................................................................................................................. 

             ( imię i nazwisko /nazwa/ poprzedniego inwestora i adres zamieszkania/siedziby/)         

 

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

 

 

 

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

                    ( czytelny podpis nowego inwestora) 

 

 

 
1. Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych:   

      ……………………………………………………………………………………………………… 

      przez Administratora  t.j. Gminę Miejską w Dynowie w celu……………………………………... 

      ………………………………………………………… w okresie niezbędnym do załatwienia    

      …………………………………………………………………………..oraz wynikający z przepisów   

      dotyczących archiwizacji spraw do których zostają przekazane.   
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2. Wyrażam zgodę na przekazanie  powyższych danych przez Administratora innemu podmiotowi do 

celów …………………………………………………………………. 

3. Mam świadomość  o posiadaniu prawa do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia  przeglądania,  

sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, oraz  o prawie  wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku naruszenia przepisów rozporządzenia RODO). 

4. Zapoznałem się z klauzula informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Urzędzie 

Miejskim w Dynowie. 

 

 

 

     Data i podpis ………………………………………… 

  

 

 

Do niniejszego wniosku dołączam : 

 zgodę dotychczasowego inwestora na przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy (na 

odwrocie), 

 kopię uprawomocnionej decyzji o warunkach zabudowy. 

 potwierdzenie dokonania w kasie tut. Urzędu opłaty skarbowej w wysokości 56 zł za 

przeniesienie decyzji. 

 

                                                                 

 

Oświadczenie strony, na rzecz której została wydana decyzja: 

 

Ja : .................................................................................................................................................... 

                      ( imię, nazwisko lub nazwa inwestora i jego adres) 

 

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

 

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

                          ( podać nr, datę  decyzji nazwę organu który ją wydał) 

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

 

 na rzecz: ........................................................................................................................................... 

 

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

                 ( imię i nazwisko lub nazwa występującego w miejsce inwestora  oraz jego adres) 

 

 

 

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

                                                                                                ( czytelny podpis) 

 

 

 

 
1. Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych:   

      ……………………………………………………………………………………………………… 

      przez Administratora  t.j. Gminę Miejską w Dynowie w celu……………………………………... 

      ………………………………………………………… w okresie niezbędnym do załatwienia    

      …………………………………………………………………………..oraz wynikający z przepisów   

      dotyczących archiwizacji spraw do których zostają przekazane.   
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2. Wyrażam zgodę na przekazanie  powyższych danych przez Administratora innemu podmiotowi do 

celów …………………………………………………………………. 

3. Mam świadomość  o posiadaniu prawa do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia  przeglądania,  

sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, oraz  o prawie  wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku naruszenia przepisów rozporządzenia RODO). 

4. Zapoznałem się z klauzula informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Urzędzie 

Miejskim w Dynowie. 

 

 

 

     Data i podpis ………………………………………… 

 


