
…………………………………………. 

(miejscowość i data) 

 BURMISTRZ USTRZYK DOLNYCH  

           ul. Kopernika 1, 38-700 Ustrzyki Dolne 

 

WNIOSEK  

O PRZENIESIENIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY NA RZECZ INNEJ OSOBY 

Wnioskodawca: 

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

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

……………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko lub nazwa instytucji oraz adres i telefon) 

 Na podstawie art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu                            

i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2017r. poz. 1073 z późn. zm.) wnoszę                   

o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: 

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………….
(rodzaj inwestycji określony w decyzji o warunkach zabudowy) 

wydanej przez Burmistrza Ustrzyk Dolnych w dniu………………………………………………… 

znak:……………………………………………………………………………………………………... 

dla: ………………………………………………………………………………………………………. 
 (wymienić dotychczasowego adresata) 

która ma być realizowana na działce/działkach o nr ew.: 

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

…………………………………………………………w miejscowości……………………………… 

na rzecz: 

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

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

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

(imię i nazwisko lub nazwa instytucji oraz adres i telefon nowego adresata) 

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r.,                      

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. 

Urz. UE L 119/1). wyrażam zgodę  na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji zadania objętego 

przedmiotowym wnioskiem przez Administratora Danych Osobowych - Burmistrza Ustrzyk Dolnych, ul. Mikołaja 

Kopernika 1, 38-700 Ustrzyki Dolne. 

Rozumiem, że przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, 
prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. 

 

……………………………………………….. 

                                                                                               (podpis wnioskodawcy) 

 



 

 

Załączniki: 
1. Kserokopia ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy. 
2. Oświadczenie osoby, na rzecz której wydana została decyzja, w którym wyraża zgodę na jej 

przeniesienie na rzecz nowego inwestora z potwierdzeniem własnoręcznie złożonego podpisu. 
3. Oświadczenie nowego inwestora o przyjęciu wszystkich warunków zawartych w decyzji                              

z potwierdzeniem własnoręcznie złożonego podpisu. 
4. Dowód wniesienia opłaty skarbowej za przeniesienie decyzji w wysokości 56 zł (zwolnione z opłaty 

za przeniesienie są decyzje ustalające warunki zabudowy dla budownictwa mieszkaniowego). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

……………………………….. …………………………………………. 

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

……………........................... 

(obecny adresat decyzji) 

OŚWIADCZENIE 

Ja, niżej podpisany(na) 

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

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

……………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko lub nazwa instytucji oraz adres) 

legitymujący(a) się dowodem osobistym:  
………………………………………………………………………………………………………………………  
                                                         (seria i numer dowodu osobistego) 

wydanym przez: 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
(nazwa organu wydającego) 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy wydanej 

przez Burmistrza Ustrzyk Dolnych w dniu………………………………………………… 

znak:……………………………………………………………………………………………………... 

dla: ………………………………………………………………………………………………………. 
 (wymienić dotychczasowego adresata) 

dla inwestycji polegającej na: 

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

……………………………………………………………………………………………………………………….
(rodzaj inwestycji określony w decyzji o warunkach zabudowy) 

Która ma być realizowana na działce/działkach o nr ew.: 

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

…………………………………………………………w miejscowości……………………………… 

na rzecz: 

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

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

…………………………………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko lub nazwa instytucji oraz adres i telefon nowego adresata) 

legitymującego(ej) się dowodem osobistym:  
………………………………………………………………………………………………………………………  
                                                         (seria i numer dowodu osobistego) 

wydanym przez: 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa organu wydającego) 

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r.,                      

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. 

Urz. UE L 119/1). wyrażam zgodę  na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji zadania objętego 

przedmiotowym wnioskiem przez Administratora Danych Osobowych - Burmistrza Ustrzyk Dolnych, ul. Mikołaja 

Kopernika 1, 38-700 Ustrzyki Dolne. 



 
Rozumiem, że przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, 
prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. 

 

…….……..……………………………………………….. 

                                                                             (własnoręczny podpis oświadczającego) 

…….……..……………………………………………….. 

            (stwierdzenie własnoręczności podpisu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

…………………………………………. 

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

……………........................... 

(przyszły adresat decyzji) 

OŚWIADCZENIE 

Ja, niżej podpisany(na) 

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

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

……………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko lub nazwa instytucji oraz adres) 

legitymujący(a) się dowodem osobistym:  
………………………………………………………………………………………………………………………  
                                                         (seria i numer dowodu osobistego) 

wydanym przez: 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
(nazwa organu wydającego) 

Oświadczam, że przyjmuję bez zastrzeżeń wszystkie warunki zawarte w decyzji wydanej 

przez Burmistrza Ustrzyk Dolnych w dniu………………………………………………… 

znak:……………………………………………………………………………………………………... 

dla: ………………………………………………………………………………………………………. 
 (wymienić dotychczasowego adresata) 

dla inwestycji polegającej na: 

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

……………………………………………………………………………………………………………………….
(rodzaj inwestycji określony w decyzji o warunkach zabudowy) 

Która ma być realizowana na działce/działkach o nr ew.: 

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

…………………………………………………………w miejscowości……………………………… 

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r.,                      

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. 

Urz. UE L 119/1). wyrażam zgodę  na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji zadania objętego 

przedmiotowym wnioskiem przez Administratora Danych Osobowych - Burmistrza Ustrzyk Dolnych, ul. Mikołaja 

Kopernika 1, 38-700 Ustrzyki Dolne. 

Rozumiem, że przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, 
prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. 

 

…….……..……………………………………………….. 

                                                                             (potwierdzony własnoręczny podpis oświadczającego) 

 

…….……..……………………………………………….. 

          (stwierdzenie własnoręczności podpisu) 


