
WNIOSKODAWCA          Wołomin, dnia …...........................................
(imię i nazwisko wnioskodawcy(-ów), firma,
dokładny adres – wnioskodawcą jest inwestor
na rzecz którego ma być przeniesiona decyzja)

telefon kontaktowy (nieobowiązkowo, jednak 
jego podanie może ułatwić kontakt w celu 
rozpatrzenia wniosku oraz załatwienia sprawy)

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

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

……………………………........................…..... BURMISTRZ WOŁOMINA

……………………………........................…..... ul. Ogrodowa 4

05-200 Wołomin
PROSIMY O CZYTELNE WYPEŁNIENIE WNIOSKU

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  2020  r.  poz.  293  z  późn.  zm.)  wnoszę  o  przeniesienie  decyzji  o  warunkach  zabudowy

Nr........................................., znak WU............................................................, z dnia …..............................................

wydanej przez Burmistrza Wołomina na rzecz…...........................................................................................................

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

(imię i nazwisko lub nazwa inwestora na rzecz którego została wydana decyzja o warunkach zabudowy)

Załączniki do wniosku:

1. kopia decyzji o warunkach zabudowy wymienionej wyżej;

2. oświadczenie strony na rzecz której została wydana decyzja o warunkach zabudowy;

3. oświadczenie wnioskodawcy ubiegającego się o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy;

4. Potwierdzenie  uiszczenia  opłaty  skarbowej  za  przeniesienie  decyzji  o  warunkach  zabudowy  na  rzecz  innej  osoby  –  56  PLN;

(nie dotyczy spraw budownictwa mieszkaniowego).

........................................................................
(data i podpis wnioskodawcy/-ów/)
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Spełniając  obowiązek  wynikający  z  art.  13  i  14  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) informuję, iż:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Wołomina, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin;

2. W Urzędzie Miejskim w Wołominie jest  powołany Inspektor  Danych Osobowych.  Z Inspektorem Ochrony Danych

można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej, e-mail: iod@wolomin.org.pl;

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego i wydania decyzji

o ustaleniu warunków zabudowy i ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. Podstawą prawna przetwarzania

Pani/Pana  danych  osobowych  jest  art.  6  ust.  1  lit.  c  ww.  Rozporządzenia,  a  obowiązkiem  prawnym  ciążącym

na  Administratorze jest ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

4. Przetwarzamy następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: dane identyfikacyjne, dane adresowe - informacja

dotyczy danych osobowych pozyskanych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą.

5. Odbiorcą  Pani/Pana  danych  osobowych  są  strony  i  uczestnicy  postępowań,  organy  uzgadniające  (Wojewoda

Mazowiecki, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Starostwo Powiatowe w Wołominie, Mazowiecki Zarząd Dróg

Wojewódzkich, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Minister

Środowiska, Polskie Koleje Państwowe, Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków, Regionalna Dyrekcja Lasów

Państwowych)  Samorządowe  Kolegium  Odwoławcze  w  Warszawie,  Sądy  Powszechne,  Wojewódzki  Sąd

Administracyjny, Naczelny Sąd Administracyjny, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wołominie, Urbanista

– Tomasz Graj: architektura  i urbanistyka) niezbędne do załatwienia wniosku na mocy przepisów prawa, podmioty

uprawnione do obsługi doręczeń, podmioty z którymi Administrator zawarł umowę o świadczenie usług serwisowych

dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych;

6. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane wieczyście, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów

z  dnia  18  stycznia  2011r.  w  sprawie  instrukcji  kancelaryjnej,  jednolitych  rzeczowych  wykazów akt  oraz  instrukcji

w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

7. Pan/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa Trzeciego.

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania;

9. Ma  Pani/Pan  prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych,  gdy  uzna  Pani/Pan,

iż przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych

z dnia 27 kwietnia 2016r.;

10. Podanie  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  jest  warunkiem  udzielenia  odpowiedzi  na  złożony  wniosek.

Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości wszczęcia postępowania;

11. Pani/Pana dane osobowe są pozyskiwane od osób składających wniosek, z baz danych, dla których administratorem

jest Burmistrz Wołomina oraz baz danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – Wydział Udostępniania

Danych  Centrum Personalizacji  Dokumentów,  Sądy Powszechne,  Starostwo Powiatowe  w Wołominie,  Powiatowy

Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wołominie,  inne ograny administracji  publicznej  -  informacja dotyczy danych

osobowych pozyskanych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą.

12. Pani/Pana  dane  osobowe  nie  będą  podlegać  automatycznym  sposobom  przetwarzania  danych  osobowych

opierających się na  zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
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OŚWIADCZENIE 

inwestora na rzecz którego została wydana decyzja o warunkach zabudowy

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

(imię i nazwisko lub nazwa inwestora na rzecz którego została wydana decyzja o warunkach zabudowy, adres zamieszkania lub siedziba)

niżej  podpisany,  oświadczam,  że  wyrażam  zgodę  na  przeniesienie  decyzji  o  warunkach  zabudowy

Nr.........................................,  znak  WU............................................................,  z  dnia  …........................................

wydanej przez Burmistrza Wołomina na rzecz…...........................................................................................................

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

(imię i nazwisko lub nazwa inwestora na rzecz którego została wydana decyzja o warunkach zabudowy, adres zamieszkania lub siedziba)

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

OŚWIADCZENIE 

wnioskodawcy występującego o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy w miejsce

dotychczasowego inwestora

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

(imię i nazwisko lub nazwa wnioskodawcy, adres zamieszkania lub siedziba)

niżej  podpisany,  oświadczam,  że  przyjmuję  wszystkie  warunki  zawarte  w  decyzji  o  warunkach  zabudowy

Nr.........................................,  znak  WU............................................................,  z  dnia  …........................................

wydanej przez Burmistrza Wołomina na rzecz…...........................................................................................................

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

(imię i nazwisko lub nazwa inwestora na rzecz którego została wydana decyzja o warunkach zabudowy, adres zamieszkania lub siedziba)

o przeniesienie której występuję.

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