
Janów Podlaski, dnia…………………. 

…………………………………….                                               
      (imię i nazwisko) 

 

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

 

……………………………………….. 

 

……………………………………….. 
      (numer telefonu) 

 

Wójt Gminy Janów Podlaski 

ul. Bialska 6A 

21-505 Janów Podlaski 
 

 

W N I O S E K  

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.), zwracam 

się z prośbą o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy z dnia ………………….,  

znak:……………………………………. wydanej na rzecz …………………………… 

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

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

                                                                           

 

 

……………………………………………… 

Podpis wnioskodawcy 

Załączniki: 

1) oświadczenie strony na rzecz której decyzja została wydana 

2) oświadczenie podmiotu wstępującego w miejsce inwestora 

3) dowód zapłaty opłaty skarbowej za przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy w kwocie 56 zł 

4) kopia decyzji o warunkach zabudowy      

 

 

 

 

 



Oświadczenie strony na rzecz której decyzja została wydana: 

 

 

Ja ............................................................................................................................................................... 
(imię i nazwisko lub nazwa inwestora, adres zamieszkania)  

oświadczam, że wyrażam zgodę na przeniesienie decyzji o warunkach 

zabudowy: 

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

(znak decyzji o warunkach zabudowy oraz data wydania) 

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

 

 

……………………………………………… 

Podpis oświadczającego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oświadczenie podmiotu wstępującego w miejsce Inwestora: 

 

 

Ja ............................................................................................................................................................... 
(imię i nazwisko lub nazwa inwestora, adres zamieszkania)  

oświadczam, że przejmuję wszystkie warunki zawarte w decyzji o warunkach 

zabudowy: 

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

(znak decyzji o warunkach zabudowy oraz data wydania) 

wydanej na rzecz ............................................................................................................................... 
(imię i nazwisko podmiotu, na rzecz którego wydana został decyzja) 

 

 

……………………………………………… 

Podpis oświadczającego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych „RODO”), 

informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących 

Pani/Panu prawach z tym związanych.  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Janów Podlaski 

jest: Wójt Gminy Janów Podlaski, ul. Bialska 6A, 21-505 Janów Podlaski.  

2. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych  

w zakresie działania Urzędu Gminy Janów Podlaski, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, 

może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Janów Podlaski 

za pomocą adresu e-mail: iod@janowpodlaski.pl, lub telefonicznie pod numerem telefonu  

83 3413073.  

3. Administrator danych osobowych – Wójt Gminy Janów Podlaski - przetwarza Pani/Pana dane 

osobowe na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na 

podstawie udzielonej zgody.  

4. Dane osobowe mogą być pozyskiwane od osoby, której dane dotyczą, lub od innych podmiotów  

w ramach obowiązujących przepisów.  

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.  

6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w następującym celu:  

1) wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Gminy Janów Podlaski;  

2) realizacji umów zawartych z kontrahentami/interesantami Urzędu Gminy Janów Podlaski;  

3) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie 

wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści tej zgody.  

7. W związku z przetwarzaniem danych w w/w celach, Pani/Pana dane osobowe mogą być 

przekazywane:  

1) organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających na 

zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa;  

2) innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Gminy Janów 

Podlaski lub Gminą Janów Podlaski, przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest 

Wójt Gminy Janów Podlaski.  

8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji w/w celów, a po 

tym czasie przez okres, oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego 

prawa.  

9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu poniżej 

przedstawione uprawnienia:  

1) prawo dostępu do danych osobowych, w tym również prawo do możliwości uzyskania kopii tych 

danych;  

2) prawo do żądania sprostowania (modyfikacji/poprawiania) danych osobowych, w przypadku, gdy 

dane te są nieprawidłowe bądź niekompletne;  

3) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), w 

przypadku gdy:  

a) dane nie są już niezbędne do realizacji celów, dla których były zebrane lub w inny sposób 

przetwarzane,  

b) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,  

c) osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest 

podstawą przetwarzania danych, w związku z czym nie ma innej podstawy prawnej dla przetwarzania 

tych danych,  

d) dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z obowiązującym prawem,  

 



 
e) dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów 

obowiązującego prawa;  

4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, gdy:  

a) osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,  

b) przetwarzanie danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującym prawem, natomiast osoba, której 

dane dotyczą, jest przeciwna usunięciu danych, składając żądanie ograniczenia ich przetwarzania,  

c) Administrator uzna, że nie potrzebuje już danych dla realizacji celów, ale osoba, której dane 

dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia swoich roszczeń,  

d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia, czy 

prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;  

5) prawo do przenoszenia danych, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:  

a) przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub 

na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,  

b) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;  

6) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:  

a) zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych 

na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy 

publicznej przez Administratora,  

b) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 

realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których 

nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, 

której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane 

dotyczą jest dzieckiem.  

10. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na 

przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo 

do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność 

przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

11. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych 

osobowych w Urzędzie Gminy Janów Podlaski, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do 

organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.  

12. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której 

dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter 

dobrowolny.  

13. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę 

przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.  

14. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.  

 

Potwierdzam zapoznanie się z treścią w/w klauzuli: …………………………………………………….  
(data i czytelny podpis) 

  


