
 

 

Wniosek został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z 27 kwietnia 2016 r. – tzw. „RODO” 

Wersja 1/2018 

U R Z Ą D   G M I N Y   S U L Ę C Z Y N O  
 

ul. Kaszubska 26,  83-320  Sulęczyno 
tel/fax. /058/ 685-63-63, 685-63-98  

www.suleczyno.pl    sekretariat@ug.suleczyno.pl  
 

 
 

 
…………………………………………………..                 ……………………..……,  dn. ………………. 

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

………………………………………………….. 

        DANE WNIOSKODAWCY  

         (imię i nazwisko, adres) 

 
Wójt Gminy Sulęczyno 
ul. Kaszubska 26 
83-320 Sulęczyno 

 
 

Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(nr decyzji, data) 

wydanej dla:………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Niniejszym na podstawie art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu                              

i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.), zwracam się 

z prośbą o przeniesienie w/w decyzji o warunkach zabudowy wydanej przez 

Wójta Gminy Sulęczyno na rzecz………………………………………………………………….…………………………. 

 
 

………………………………………. 
       (podpis wnioskodawcy) 

 
Załączniki:  

1. oświadczenie osoby na rzecz której wydano decyzję o warunkach zabudowy  
2. oświadczenie występującego o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy 
3. dowód wpłaty opłaty skarbowej - 56 zł (nie dotyczy budynków mieszkalnych) 
4. kserokopia aktu notarialnego 

 

 

http://www.suleczyno.pl/
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KLAUZULA INFORMACYJNA 

 
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. 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 (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu 

przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Gminę 

Sulęczyno. 

1. Administratorem danych osobowych jest GMINA SULĘCZYNO z siedzibą w Sulęczynie, ul. Kaszubska 26, 83-

320 Sulęczyno, info@bip.suleczyno.pl; 

2. W Gminie Sulęczyno wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod 

adresem e-mail: ochronadanych.ugsuleczyno@gmail.com  

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 

związanego m.in. z przeniesieniem decyzji o warunkach zabudowy. 

4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie: 

a. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego  

b. ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

5. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust. c rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

o ochronie danych 

6. Odbiorcą danych osobowych będą tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w tym 

państwa trzecie, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa. 

7. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej; 

8. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji 

celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach  

o archiwizacji.  

9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu; 

10. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

11. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym.  

12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 

 
………………………………………………. 
         podpis wnioskodawcy  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.suleczyno.pl/
mailto:sekretariat@ug.suleczyno.pl
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A. Oświadczenie strony na rzecz której decyzja została wydana 

 

Ja……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(imię i nazwisko osoby na rzecz której została wydana decyzja) 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy nr………..…… 

 ………………………..….  z dnia ………………………………………… wydanej przez……………………..……….…… 

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

na rzecz………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
(imię i nazwisko lub nazwa występującego z wnioskiem) 

 

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

KLAUZULA INFORMACYJNA 

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. 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 (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu 
przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Gminę 
Sulęczyno. 

13. Administratorem danych osobowych jest GMINA SULĘCZYNO z siedzibą w Sulęczynie, ul. Kaszubska 26, 83-
320 Sulęczyno, info@bip.suleczyno.pl; 

14. W Gminie Sulęczyno wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod 
adresem e-mail: ochronadanych.ugsuleczyno@gmail.com  

15. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 
związanego m.in. z przeniesieniem decyzji o warunkach zabudowy. 

16. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie: 
a. ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

17. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust. c rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 r.  
o ochronie danych 

18. Odbiorcą danych osobowych będą tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w tym 
państwa trzecie, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa. 

19. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej; 

20. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji 
celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach  
o archiwizacji.  

21. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu; 

22. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

23. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym.  
24. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 

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

http://www.suleczyno.pl/
mailto:sekretariat@ug.suleczyno.pl
mailto:info@bip.suleczyno.pl
mailto:ochronadanych.ugsuleczyno@gmail.com
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B. Oświadczenie podmiotu występującego w miejscu inwestora 

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

 (imię i nazwisko lub nazwa występującego z wnioskiem) 

 

Oświadczam, że przejmuję wszystkie warunki zawarte w decyzji o warunkach zabudowy nr… 

 ………………………..….  z dnia ………………………………………… wydanej przez……………………..……….…… 

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

na rzecz……………………………………………………………………………………………………………………………….….     
(podać inwestora na rzecz, którego została wydana decyzja o warunkach zabudowy) 

 

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

KLAUZULA INFORMACYJNA 

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. 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 (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu 
przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Gminę 
Sulęczyno. 

25. Administratorem danych osobowych jest GMINA SULĘCZYNO z siedzibą w Sulęczynie, ul. Kaszubska 26, 83-
320 Sulęczyno, info@bip.suleczyno.pl; 

26. W Gminie Sulęczyno wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod 
adresem e-mail: ochronadanych.ugsuleczyno@gmail.com  

27. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 
związanego m.in. z przeniesieniem decyzji o warunkach zabudowy. 

28. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie: 
a. ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

29. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust. c rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 r.  
o ochronie danych 

30. Odbiorcą danych osobowych będą tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w tym 
państwa trzecie, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa. 

31. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej; 

32. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji 
celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach  
o archiwizacji.  

33. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu; 

34. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

35. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym.  
36. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 

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

http://www.suleczyno.pl/
mailto:sekretariat@ug.suleczyno.pl
mailto:info@bip.suleczyno.pl
mailto:ochronadanych.ugsuleczyno@gmail.com

