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

............................................................
( miejscowość i data)

.....................................................................
.....................................................................
(imię i nazwisko lub nazwa instytucji oraz adres)
…………………………………………………………………….
Nr kontaktowy telefonu

Prezydent Miasta Mysłowice
41-400 Mysłowice
ul. Powstańców 1

WNIOSEK O PRZENIESIENIE ZGŁOSZENIA BUDOWY
Na podstawie art. 40 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo Budowlane - jednolity tekst Dz. U. z 2017r.

poz. 1332 z późn. zm. )
składam wniosek o przeniesienie zgłoszenia budowy
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
(nazwa i rodzaj oraz adres całego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektów , oznaczenie działki ewidencyjnej wg ewidencji gruntów
i budynków poprzez określenie obrębu ewidencyjnego oraz numeru działki ewidencyjnej)

z dnia......................................................................................................................................................................................
numer ................................................................................................................ wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu
dla inwestora/ ów ...................................................................................................................................................................
zam. .......................................................................................................................................................................................
na Inwestora...........................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko lub nazwa instytucji oraz adres)

Jednocześnie oświadczam/-y, że przyjmuję/-my wszystkie prawa i obowiązki wynikające ze zgłoszenia.
Na podstawie art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (RODO) informuje się, że:



Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Mysłowice
z/s. 41-400 Mysłowice, ul. Powstańców 1
Telefon: (+48) 32 317 11 00 Fax: (+48) 32 222 25 65, E-mail: um@myslowice.pl



Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Telefon (32) 31-71-245, e-mail.: m.patalag@um.myslowice.pl



Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wszystkich obowiązków nałożonych przepisami prawa,
związanych z rozpatrzeniem przedmiotowego zgłoszenia;



Pani/Pana dane osobowe przekazywane będą stronom postępowania oraz innym podmiotom, zgodnie
z obowiązującymi przepisami;



Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane co najmniej przez okres istnienia obiektu budowlanego zgodnie
z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017r. Poz. 1332 z późn. zm.);



Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również
prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;



Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO;



Zobowiązanie do podania danych osobowych wynika z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane
(t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1332 z późn. zm.).

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

Załączniki:
1. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
2. Zgoda inwestora, który dokonał zgłoszenia, wobec którego nie wniesiono sprzeciwu na przeniesienie tego zgłoszenia.
Informacja o opłatach skarbowych :
Opłata skarbowa zgodnie Ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej
Budownictwo mieszkaniowe nie podlega opłacie.

