Człuchów, dnia .................................
..............................................................
...............................................................
...............................................................
(imię, nazwisko, nazwa, adres, telefon)

Burmistrz Miasta Człuchów

WNIOSEK
o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
/ lub lokalizacji inwestycji celu publicznego
Zwracam się z prośbą o przeniesienie decyzji Burmistrza Miasta Człuchów
o warunkach zabudowy / lokalizacji inwestycji celu publicznego
nr

……………/……..,

znak................................, z dnia

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

wydanej

dla .............................................................................................
....................................................................................................................................................................
(imię, nazwisko, nazwa, adres)

Potwierdzam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych.

..............................................................
(podpis wnioskodawcy)
Załączniki:
1. kopia w/w decyzji o warunkach zabudowy
2. oświadczenie inwestora na rzecz, którego wydano w/w decyzję
3. oświadczenie wnioskodawcy wstępującego w miejsce inwestora

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 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 (Dz.U.UE.L. z
2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:
1) Administratorem Państwa danych jest Burmistrz Miasta Człuchów z siedzibą al. Wojska Polskiego 1, 77-300 Człuchów, tel.: 59 83 42 293, adres e-mail; sekretariat@czluchow.eu
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować
we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu
email: iod@czluchow.eu lub pisemnie na adres Administratora.
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu dokonania przeniesienia decyzji o warunkach
zabudowylub lokalizacji inwestycji celu publicznego, tj. gdyż jest to niezbędne do wypełnienia

obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w zw. z
Ustawą z dnia z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym art. 5058, (tj. Dz.U. 2021 poz. 741 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U 2021poz.735 z późn. zm )
4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z
uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych tj. wieczyście.
5) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
6) Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
8) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować
będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.

Oświadczenie
strony na rzecz której została wydana
decyzja o warunkach zabudowy

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

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

oświadczam, że wyrażam zgodę na przeniesienie decyzji Prezydenta Miasta
Człuchów o warunkach zabudowy nr

….…./….......

znak ................................ z dnia

.......................................... na rzecz ...............................................................................
.......................................................................................................................................................
(imię i nazwisko lub nazwa występującego z wnioskiem o przeniesienie decyzji)

Potwierdzam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych

......................................................
(podpis)
......................................, dnia .............................
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 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 (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:
9)
10)

11)

12)
13)
14)
15)
e)
f)
g)
h)

16)

Administratorem Państwa danych jest Burmistrz Miasta Człuchów z siedzibą al. Wojska Polskiego 1, 77-300 Człuchów, tel.: 59 83 42 293, adres e-mail; sekretariat@czluchow.eu
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: iod@czluchow.eu lub pisemnie na adres
Administratora.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu dokonania przeniesienia decyzji o warunkach zabudowylub lokalizacji inwestycji celu publicznego, tj. gdyż jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w zw. z Ustawą z dnia z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym art. 50-58, (tj. Dz.U. 2021 poz. 741 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (tj. Dz. U 2021poz.735 z późn. zm )
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych tj. wieczyście.
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską,
Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji,
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych (RODO);
Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.

Oświadczenie
podmiotu wstępującego w miejsce inwestora
Ja ...............................................................................................................................................
(imię i nazwisko lub nazwa instytucji, adres)
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

oświadczam, że przejmuję wszystkie warunki zawarte w decyzji Prezydenta
Miasta Człuchów o warunkach zabudowy nr ...../……..… znak ...................... z dnia
...................................................... wydanej na rzecz
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
(podać inwestora na rzecz, którego została wydana decyzja o warunkach zabudowy)

............................................
(podpis)
..................................., dnia .........................

