
WRM-II-6730.
(nr rejestru organu właściwego do wydania decyzji)

(imię i nazwisko lub nazwa inwestora) Płock, dnia
(data)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) Prezydent Miasta Płocka
(telefon kontaktowy) Referat Urbanistyki

WNIOSEK O PRZENIESIENIE
DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY

Na podstawie art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2020 roku poz. 293 ze zmianami) wnoszę podanie o przeniesienie decyzji

Prezydenta Miasta Płocka Nr _________ / ______ z dnia   ___ . ___ . _____ roku, znak sprawy

_______ / _____ / _____ , o warunkach zabudowy dla zamierzenia budowlanego pn.:

(nazwa i rodzaj całego zamierzenia budowlanego, rodzaj (e) obiektu (ów), bądź robót budowlanych)

wydanej na rzecz Pani/Pana/Państwa __________________________________________________
                                                               (imię/imiona nazwisko)

zamieszkałej/ego/ych  w ____________________ przy ul. __________________________________
                                                                 (miejscowość)

Jednocześnie  oświadczam/y,  że  przyjmuję/emy  wszystkie  warunki  zawarte  w  wyżej  wymienionej

decyzji wydanej na rzecz wyżej wymienionej/ych osoby/ób.

(podpis inwestora lub osoby przez niego upoważnionej)

W załączeniu:

q* kopia decyzji o warunkach zabudowy

q* zgoda strony na rzecz której została wydana decyzja o warunkach zabudowy na przeniesienie decyzji na rzecz innej
osoby

q* dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej dokonanej gotówką w kasie Urzędu Miasta Płocka lub bezgotówkowo na
rachunek tego organu  Bank PEKAO SA I/O Płock  13 1020 3974 0000 5502 0177 7929, za dokonanie czynności
urzędowej  polegającej  na  wydaniu  decyzji  o  przeniesieniu  decyzji  o  warunkach  zabudowy i  zagospodarowania

terenu na rzecz innej osoby, której wysokość wynosi 56,00 zł, z ustawowymi wyjątkami,
*

* sprawy budownictwa mieszkaniowego nie podlegają opłatom skarbowym

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  z dnia 27 kwietnia 2016 r. ogólnego   
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”) Informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
2. kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3.dane osobowe przetwarzane będą w w celu przeprowadzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o przeniesieniu decyzji o 
warunkach zabudowy
4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów 
prawa;
5. dane osobowe przechowywane będą prze okres 5 lat określony w jednolitym rzeczowym wykazem akt;
6.każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia 
przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować odmową realizacji wniosku.



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

Płock, dnia
(data)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica)

(telefon kontaktowy)

ZGODA
STRONY NA RZECZ KTÓREJ ZOSTAŁA WYDANA

DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY

Ja niżej podpisana/y* / My niżej podpisani*  ______________________________________________
                                                               (imię/imiona nazwisko)

legitymująca/y się dowodem osobistym  
_________________________________________________

                                                                                                  (seria, numer)

zamieszkała/ły/li  w ________________________ przy ul. __________________________________
                                                                 (miejscowość)

na podstawie art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym  (j.t.  Dz. U. z 2020 roku poz.  293 ze zmianami) wyrażam/y zgodę na przeniesienie

decyzji Prezydenta Miasta Płocka Nr _______ / _____ z dnia ___ . ___ . _____ roku, znak sprawy

_______ / ____ / ____ , o warunkach zabudowy dla zamierzenia budowlanego pn.:

(nazwa i rodzaj całego zamierzenia budowlanego, rodzaj (e) obiektu (ów), bądź robót budowlanych)

na rzecz Pani/Pana/Państwa _________________________________________________________
                                                               (imię/imiona nazwisko)

legitymującej/ego/ych się dowodem osobistym ___________________________________________
                                                                                                  (seria, numer)

zamieszkałej/ego/ych  w ____________________ przy ul. __________________________________
                                                                 (miejscowość)

(podpis osoby/ób na rzecz której została wydana decyzja

lub osoby przez niego upoważnionej)

* niepotrzebne skreślić
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