Urząd Miejski
w Grodzisku Wielkopolskim
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Grodzisk Wielkopolski, wpłynęło dnia ...........................
....................................................
(imię i nazwisko)
....................................................
(ulica)
....................................................
(miejscowość)
....................................................
(numer telefonu kontaktowego)

Burmistrz
Grodziska Wielkopolskiego

WNIOSEK

o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
Proszę o przeniesienie na moją rzecz decyzji o warunkach zabudowy
Nr UGN.6730. ………………………… z dnia ……………………………. .
Równocześnie oświadczam, że akceptuję wszystkie warunki zawarte w wymieniowej
decyzji.
........................................................
(rodzaj i nr dokumentu tożsamości)

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

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia 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) (Dz. U. UE. L. 119.1 z 04.05.2016) informuję, iż:

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego z siedzibą w Grodzisku Wlkp. (62-065)
przy ulicy Stary Rynek1. Z administratorem można skontaktować się mailowo: grodzisk@grodzisk.wlkp.pl lub pisemnie
na adres siedziby administratora. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować
się mailowo: iod@grodzisk.wlkp.pl.
Dane przetwarzane są dla celów związanych z rozpatrzeniem wniosku o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
na rzecz innej osoby, na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą
być podmioty upoważnione na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych zamieszczone zostały w klauzuli informacyjnej
wywieszonej na tablicy ogłoszeń lub na stronie internetowej www.grodzisk.wlkp.pl w zakładce: „Ochrona danych
osobowych”.
Załączniki:
- zgoda (zgody) strony na przeniesienie decyzji (formularz)
- potwierdzenie opłaty skarbowej
- decyzja o warunkach zabudowy
Opłata skarbowa:
Wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 56,00 zł – wpłaty w kasie Urzędu lub na rachunek bankowy
Banku Spółdzielczego 58 9063 0008 0000 0011 1100 0001
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(miejscowość)
....................................................
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ZGODA

o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
Wyrażam zgodę na przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy nr
UGN.6730. ……………………………… z dnia …………………………..
Na rzecz:
..............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

oraz oświadczam, że w oparciu wymienioną decyzję nie wystąpiłem/am i nie będę
występował/a o pozwolenie na budowę.
Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy,
zgodnie z art. 233 kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość
danych zamieszczonych powyżej.

........................................................
(rodzaj i nr dokumentu tożsamości)

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

