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Konopiska, dnia  ........................... 
......................................................................... 

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

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

......................................................................... 
WNIOSKODAWCA :  imię i nazwisko  / nazwa firmy  
dokładny adres zamieszkania / siedziby firm  
(telefon, adres e-mail)  *                                                                                                                                                               
         Wójt Gminy Konopiska  

WNIOSEK O PRZENIESIENIE  
DECYZJI O WARUNKACH  ZABUDOWY  

Wnoszę o przeniesienie decyzji nr .................... z dnia ...................... znak sprawy ......................  

wydanej dla inwestycji polegającej na ................................................................................... 

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

usytuowanej w miejscowości ........................................... przy ul. ....................................................... 

na działce nr ewidencyjny ................................................., obręb ….................................................... 

Wydanej na rzecz (przekazującego)  ...........................................................................................................  

na ( przejmującego)  ..................................................................................................................................... 

 
 
 
Jednocześnie oświadczam, że przyjmuj ę wszystkie warunki zawarte w tej decyzji. 

 

...................................................................... 
podpis 

Załączniki : 

□ Zgoda dotychczasowego inwestora na przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy, 
□ Dowód uiszczenia opłaty skarbowej  w wysokości 56 zł- wniesionej zgodnie z ustawą z dnia 16  listopada 

2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2020, poz. 1546 z późn. zm.): 
Opłatę  wpłacić należy na rachunek bankowy Gminy Konopiska: 
Bank Spółdzielczy w Konopiskach nr    40 8273 0006 2001 0000 0172 0001    
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Oświadczenie:  
 
Ja niżej podpisany/a oświadczam, iż zgodnie z art. 6 ust.1 lit.a 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 (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych)  –  RODO /Dz.Urz. UE L 119, s.1/,  wyrażam wyraźną i dobrowolną zgodę (art.7) 
na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie nr telefonu / adresu e-mail  zawartych  w niniejszym wniosku, 
przez Wójta Gminy  Konopiska, ul. Lipowa 5, 42-274 Konopiska (Administrator danych),1  w celu przekazywania 
przez Urząd istotnych informacji związanych z prowadzonym postępowaniem.    
 
 
Konopiska, dnia  ………………………. 20 ……. r.  

............................................................................ 
  (czytelny podpis wnioskodawcy)   

 

 
* Dane nieobowiązkowe Wnioskodawca nie musi ich podawać, ale ich podanie może ułatwić kontakt z Wnioskodawcą w celu 
rozpatrzenia wniosku i załatwienia sprawy. Wnioskodawca  ma prawo zmienić oświadczenie zgody (wycofać zgodę) w formie 
pisemnej, w dowolnym momencie, 

 

                                                 
1 Klauzula informacyjna Administratora zgodna z art.13 RODO dostępna jest  na stronie www.bip.konopiska oraz  w siedzibie 
Urzędu Gminy.  
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OŚWIADCZENIE STRONY, NA RZECZ KTÓREJ ZOSTAŁA WYDANA D ECYZJA  
 
 
 
......................................................................... 
imię i nazwisko 

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

......................................................................... 
adres 

......................................................................... 
telefon* 

 
 

 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przeniesienie wszystkich warunków zawartych w decyzji 

o  warunkach zabudowy nr …......................................... z dnia............................................ znak 

sprawy............................................. wydanej dla inwestycji polegającej na ……................................. 

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

na działce nr ewid. …...…................................obręb ………................................................................ 

na rzecz (przejmującego)....................................................................................................................... 

 
 

...................................................................... 
podpis 

 
 
Oświadczenie:  
 
Ja niżej podpisany/a oświadczam, iż zgodnie z art. 6 ust.1 lit.a 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 (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych)  –  RODO /Dz.Urz. UE L 119, s.1/,  wyrażam wyraźną i dobrowolną zgodę (art.7) 
na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie nr telefonu / adresu e-mail  zawartych  w niniejszym wniosku, 
przez Wójta Gminy  Konopiska, ul. Lipowa 5, 42-274 Konopiska (Administrator danych),1  w celu przekazywania 
przez Urząd istotnych informacji związanych z prowadzonym postępowaniem.    
 
 
Konopiska, dnia  ………………………. 20 ……. r.  

............................................................................ 
        (czytelny podpis strony)   

 

 
* Dane nieobowiązkowe Wnioskodawca nie musi ich podawać, ale ich podanie może ułatwić kontakt z Wnioskodawcą w celu 
rozpatrzenia wniosku i załatwienia sprawy. Wnioskodawca  ma prawo zmienić oświadczenie zgody (wycofać zgodę) w formie 
pisemnej, w dowolnym momencie, 
                                                 
1
 Klauzula informacyjna Administratora zgodna z art.13 RODO dostępna jest  na stronie www.bip.konopiska oraz  w siedzibie 

Urzędu Gminy.  
 


