
 
........................................................              Karnice, dn. ................................ 

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

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

(imię i nazwisko, adres, telefon wnioskodawcy) 

 
URZĄD GMINY  
W KARNICACH 

 
 
Proszę o przeniesienie decyzji Nr ....................................... z dnia ............................... 

o ustaleniu warunków zabudowy dla.............................................................................. 
         (wymienić rodzaj obiektu) 

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

położonego w .........................................przy ul. ........................................................... 

tj. na parceli/-lach nr pgr. ............................................................................................... 

wydanej na poprzedniego/-nich inwestora/-ów  ............................................................. 

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

zam.................................................................................................................................

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

na aktualnego/-nych inwestora/-ów................................................................................ 

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

zam. ............................................................................................................................... 

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

Oświadczam, że przyjmuję wszystkie warunki zawarte w/w decyzji. 

 

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

KLAUZULA INFORMACYJNA 
Zgodnie z art. 13 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)  (Dz. U. UE. L. 119.1  z 04.05.2016) informuję, iż: 

Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Karnice z siedzibą w Karnicach (72-343) przy ulicy Nadmorskiej 7. 

Z administratorem można skontaktować się mailowo: ug@karnice.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. 

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się mailowo: iod@karnice.pl . 

Dane przetwarzane są dla celów związanych z rozpatrzeniem wniosku o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy 

na rzecz innej osoby, na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą 

być podmioty upoważnione na podstawie odpowiednich przepisów prawa.  

Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych zamieszczone zostały w klauzuli informacyjnej 

wywieszonej na tablicy ogłoszeń lub na stronie internetowej: www.karnice.pl w zakładce „RODO”. 

 

mailto:ug@karnice.pl
mailto:iod@ustronie-morskie.pl


 
Załączniki: 
 

1. Kserokopia poprzedniej decyzji o ustaleniu warunków zabudowy. 
2. Oświadczenie strony (na rzecz której została wydana decyzja) o wyrażeniu zgody na 

przeniesienie w/w decyzji. 
3. Ewentualne upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu zainteresowanego wraz z 

wymaganą opłatą skarbową.  
4. W przypadku podmiotów gospodarczych  również kopia wyciągu z KRS-u 
 

 
Pobrano opłatę skarbową w wysokości …………….….zł 

Kwit nr …………………………… z dn. ………………. 


