
 AP-14-01 Mysłowice, dnia  ............................  
WNIOSKODAWCA
(Proszę wypełnić drukowanymi literami)

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

…...................................................................................................................
                          (imię i nazwisko lub nazwa instytucji)

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

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

telefon kontaktowy:  …..................................................................................

inne: …..........................................................................................................

             Urząd Miasta Mysłowice                
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY, 
PLANOWANIA i STRATEGII

41-400 Mysłowice, ul. Plac Wolności 5
              tel. 032 31-71-320

Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

Na podstawie art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i  zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 293 z późn. zm.), wnoszę o przeniesienie na moją rzecz decyzji
o warunkach zabudowy wydanej przez Prezydenta Miasta Mysłowice

nr …............................................................. z dnia ..........................................................................................

znak …..............................................................................................................................................................

dla inwestycji pod nazwą…..............................................................................................................................

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

  na działce nr …......................................................................  obręb . …........................................................

  położonej przy ul. …........................................................................................................................................

dla …................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko lub nazwa dotychczasowego inwestora)

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

w całości / w części dotyczącej* …..............................................................................................................

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

Jednocześnie oświadczam, że przyjmuję wszystkie warunki zawarte w tej decyzji.
*  -  Niepotrzebne skreślić. W przypadku przeniesienia decyzji w części, proszę podać dla jakiej/jakich działek oraz
w jakim zakresie (np. dla jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego).

Na podstawie art. 13 i 14 w zw. z art. 12 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  informuje się, że:

• organem  będącym  administratorem  danych  osobowych  jest  Prezydent  Miasta  Mysłowice   z  siedzibą
w Mysłowicach. przy ul. Powstańców 1,

• dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych, telefon: 32 31-71-245, mail: m.patalag@um.myslowice.pl,
• dane przekazuje się dla celów związanych z przeniesieniem decyzji o warunkach zabudowy,
• okres przechowywania danych jest bezterminowy,
• ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych,
• ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi,
• zobowiązanie do podania danych osobowych wynika z ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zago-

spodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1073 z późn. zm.).

.................................................................
     (podpis wnioskodawcy – nowy Inwestor)

mailto:m.patalag@um.myslowice.pl


Załączniki:
• Zgoda dotychczasowego inwestora na przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy (wg załącznika do wniosku).
• Kopia ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy.
• Kopia decyzji podziałowej (w przypadku dokonania podziału działki/działek po wydaniu decyzji o warunkach

zabudowy).
• Potwierdzenie  dokonania  opłaty  skarbowej  za  przeniesienie  decyzji  o  warunkach  zabudowy

i zagospodarowania terenu na rzecz innej osoby:  56 zł  – zgodnie z zgodnie z „wykazem przedmiotów opłaty
skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia” stanowiącym załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006r.
o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1086 z późn. zm.) – część I ust. 9.



ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O PRZENIESIENIE WARUNKÓW ZABUDOWY

Oświadczenie strony, na rzecz której decyzja została wydana:

Ja …...............................................................................................................................................................

…...................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko lub nazwa Inwestora; adres zamieszkania lub adres siedziby)

oświadczam, że wyrażam zgodę na przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

nr …............................................................. z dnia …...................................................................................

znak …............................................................................................................................................................

dla inwestycji pod nazwą …...........................................................................................................................

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

na działce nr …...................................................................... obręb . …........................................................

położonej przy ul. ….......................................................................................................................................

w całości / w części dotyczącej* …...............................................................................................................

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

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

na rzecz …......................................................................................................................................................
      (imię i nazwisko lub nazwa Inwestora)

Na podstawie art. 13 i 14 w zw. z art. 12 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia  2016r.  w sprawie  ochrony  osób fizycznych  w związku  z  przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuje się, że:
- organem będącym administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Mysłowice z siedzibą w Mysłowicach.
przy ul. Powstańców 1,
- dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych, telefon: 32 31-71-245, mail: m.patalag@um.myslowice.pl,
- dane przekazuje się dla celów związanych z przeniesieniem decyzji o warunkach zabudowy,
- okres przechowywania danych jest bezterminowy,
- ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych,
- ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi,
-  zobowiązanie  do  podania  danych  osobowych  wynika  z  ustawy  z  dnia  27  marca  2003r.  o  planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1073 z późn. zm.).

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

*    -  Niepotrzebne skreślić. W przypadku przeniesienia decyzji w części, proszę podać dla jakiej/jakich działek oraz
         w jakim zakresie (np. dla jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego).


