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Numer procedury 

 
 

WNIOSEK O PRZENIESIENIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY NA RZECZ INNEJ OSOBY 

 

     Proszę wypełnić drukowanymi literami 

 

Imię/Nazwa firmy/Nazwa organizacji                                                                         Miejscowość 

                                                                                                                 

Nazwisko/ Nazwa firmy/Nazwa organizacji                                                                                                            Ulica    

                                                                                                                                     

 

 

Nazwisko/ Nazwa firmy/Nazwa organizacji                                                                                                            Kod pocztowy                                              Nr Domu                          Nr Lokalu 

                                                                                                                                                                                                                                            

 

          
Nr  telefonu 

 

 

 

 

Burmistrz Miasta Bierunia 

ul. Rynek 14 

43-150 Bieruń 

 

 

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

przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1071 z późn. zm.) wnoszę o przeniesienie na moją rzecz decyzji  

o warunkach zabudowy nr .................................................................. z dnia .................................................... 

 dla inwestycji pn...................................................................................................................................................... 

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

wydanej przez Burmistrza Miasta dla ..................................................................................................................... 

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

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

       (nazwa inwestora) 

Decyzję odbiorę osobiście/proszę przesłać za pośrednictwem poczty *. 

 

 

 

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

               podpis wnioskodawcy 

 
 

 

 

 

Bieruń, dnia       -       -   

                                                                                                                        

                                                                                                                         

                                                                                                                    



Załączniki: 

1. Zgody strony, na rzecz której decyzja została wydana, na przeniesienie tej decyzji na rzecz osoby ubiegającej się o jej 

przeniesienie. 

2. Oświadczenie wnioskodawcy o przejęciu wszystkich warunków zawartych w wyżej wymienionej decyzji. 

3. Upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu wnioskodawcy (gdy w imieniu wnioskodawcy działa osoba 

upoważniona przez niego). 

4. Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej za wydanie decyzji o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy 

w wysokości 56 zł (zgodnie z ustawą z dnia 16.11.2006r o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz.1635z późn. zm.) 

5. Ponadto za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub 

kopii- 17,00 zł. 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

 
Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Bierunia z siedzibą w Bieruniu, przy ul. Rynek 14. Osobą do kontaktu w sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych (adres e-mail: iod@um.bierun.pl). Przetwarzanie danych jest obowiązkowe 

w celu realizacji uprawnieńi spełnienia obowiązków określonych przepisami prawa lub w celu wykonania zadania realizowanego  

w ramach sprawowania władzy publicznej. Podstawa prawna: art. 53 ust. 1 i 3 oraz ust. 4, art. 54, art. 59 ust.1, art. 60 ust.1 i ust. 4, art. 61 ust. 1, art. 64 

ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 10 § 1 oraz art. 61 § 4, art. 104, art. 107 § 1-3 ustawy z 

dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, art. 6 ust. 1 lit c RODO. 

 Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami danych są/mogą być: 

podmioty określone w art. 53 ust. 4 pkt 1- 12c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  oraz strony 

postępowania. Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych (jeżeli ma to zastosowanie). Dane będą 

przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Podanie 

danych jest wymogiem ustawowym a niepodanie danych może skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia. Przetwarzanie danych odbywa się 

zgodnie z przepisami 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) dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1). Osoba, której dane są przetwarzane, posiada prawo dostępu 

do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, w 

przypadkach i na zasadach przewidzianych prawem. Osoba, której dane są przetwarzane, posiada ponadto prawo skargi do organu nadzorczego (Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na przetwarzanie niezgodne z przepisami prawa.  

 


