……………………………………

Luzino, dnia ………………

imię i nazwisko wnioskodawcy

…………………………………..
…………………………………..
adres zamieszkania
DANE KONTAKTOWE – NIEWYMAGANE

......................................................
(numer telefonu kontaktowego - podanie we wniosku numeru telefonu tylko w celu związanym z obsługą złożonego wniosku)

Wójt Gminy Luzino
Referat Zagospodarowania Przestrzennego,
Nieruchomości i Ochrony Środowiska
ul. Ofiar Stutthofu 11
84-242 Luzino

Na podstawie art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) wnioskuję o przeniesienie decyzji
o warunkach zabudowy o sygnaturze numer ………………………..……………………….
z

dnia

……………...……

dla

zamierzenia

inwestycyjnego

polegającego

na ……...………………………………………………………………………………………...
na działce ewidencyjnej numer …………………… w miejscowości .......................................
wydanej na rzecz osoby Pana/Pani ………………………………………………………….
OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany oświadczam, że przyjmuję wszystkie warunki zawarte
w w/w decyzji wskazanej do przeniesienia.
…………………………………
podpis wnioskodawcy

Poniżej zgoda osoby/osób, na rzecz której wydana była w/w decyzja
do przeniesienia na rzecz wnioskodawcy
Wyrażam zgodę na przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy z dnia ……………………
o

sygnaturze

numer

…………………………………….

wydanej

na

rzecz

osoby

Pana/Pani …………………………………………………
…..……………………………..…………….
podpis/y osoby, na rzecz której została wydana decyzja

Obowiązek informacyjny:
Administratorem danych osobowych jest Gmina Luzino, adres siedziby: ul. Ofiar Stutthofu 11, 84242 Luzino, reprezentowana przez Wójta Gminy Luzino.

Stronami w postępowaniu o przeniesienie decyzji są jedynie podmioty, między którymi ma być dokonane przeniesienie.

Dane osobowe zawarte we wniosku, przetwarzane są w celu realizacji obowiązku wynikającego z
przepisów prawa i mogą być udostępniane w zakresie niezbędnym innym podmiotom
współpracującym z Administratorem Danych Osobowych.
Osobie wyrażającej zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku przysługuje
prawo dostępu do treści przekazanych danych oraz ich poprawienia lub uzupełnienia.
Osoba której dane dotyczą ma prawo do uzyskania informacji o celu ich przetwarzania, informacji o
odbiorcach innych niż Administrator Danych Osobowych, a jeśli dane osobowe nie pochodzą od jej
samej, ma prawo uzyskać informacje dotyczące źródła tych danych.
Dane osobowe podane we wniosku dobrowolnie i nie mające wpływu na merytoryczne
rozstrzygnięcie w sprawie objętej postępowaniem administracyjnym inicjowanym wnioskiem,
przetwarzane będą jedynie na potrzeby realizacji postępowania i nie będą przekazywane innym
podmiotom współpracującym z Administratorem Danych Osobowych.
Osoba podająca dodatkowe, dobrowolne dane osobowe ma prawo żądania usunięcia lub ograniczenia
ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, a
także na podstawie art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…)
przysługuje jej prawo ich przeniesienia danych do innego Administratora.
Osobie która wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo wniesienia
skargi do Generalnego Inspektora Danych Osobowych w przypadku zastrzeżeń co do sposobu i celu
przetwarzania jej danych osobowych.
Administrator Danych Osobowych powołał Administratora Bezpieczeństwa Informacji, do którego
osoba, która wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych może wystąpić z wioskami i
pytaniami dotyczącymi jej danych osobowych. Administrator Danych Osobowych jest dostępny
pod adresem email: inspektor.abi@gmail.com
Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody osoby której dotyczą, przetwarzane będą nie dłużej
niż jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji celu przetwarzania, chyba że dłuższy okres
przetwarzania danych wynika z innych przepisów prawa.

Stronami w postępowaniu o przeniesienie decyzji są jedynie podmioty, między którymi ma być dokonane przeniesienie.

