
Urząd Miejski w Nysie, ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa   tel.: 77 4080500, fax: 77 4332705, nysa@www.nysa.pl 

 

PP/2/A   wersja druku: 24.01.2022 

........................................................................ 
(imię i nazwisko wnioskodawcy) 

........................................................................ 
(adres wnioskodawcy) 

........................................................................ 
(adres wnioskodawcy) 

........................................................................ 
(telefon kontaktowy) 

Nysa, ………….202…. r. 

 Burmistrz Nysy 

ul. Kolejowa 15 

48-300 Nysa 

 

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

przestrzennym (Dz. U. z 2021r. poz. 741, ze zm.), proszę o przeniesienie decyzji o warunkach 

zabudowy: 

nr ………………………………z dnia…………………………………………znak sprawy .................................................... 

wydanej na rzecz 

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

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

 

dla inwestycji polegającej na  

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

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

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

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

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

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

…………………………………............................................................................................................................... 
 (przedmiot inwestycji wraz z lokalizacją) 

 

Jednocześnie oświadczam, iż przyjmuję wszystkie warunki zawarte w ww. decyzji. 

 

 

………………………………………………………………… 
(czytelny podpis wnioskodawcy) 

 
 
 
 

Załączniki: 

 oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeniesienie decyzji na rzecz innej osoby przez stronę, na 
rzecz której decyzja została wydana, 

 dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej w wysokości 56 zł (nie dotyczy spraw budownictwa 
mieszkaniowego). 

mailto:nysa@www.nysa.pl


 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(RODO), informujemy: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Nysa z siedzibą w Nysie, ul. Kolejowa 
15, kod pocztowy 48-300, adres e-mail: nysa@www.nysa.pl, telefon: 77 4080500, 
reprezentowana przez Burmistrza Nysy; 

2) we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 
związanych z przetwarzaniem danych może Pan/Pani kontaktować się z Inspektorem Ochrony 
Danych Gminy Nysa, poprzez adres korespondencyjny: ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa lub adres  
e-mail: iod@www.nysa.pl;  

3) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 
unijnego rozporządzenia RODO w celu przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy;  

4) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem ustawowym, a ich niepodanie 
będzie skutkowało pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia; 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach 
o archiwizacji; 

6) przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich sprostowania 
lub ograniczenia ich przetwarzania;  

7) przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania z przyczyn 
związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją; 

8) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie Pani/Pana 
danych osobowych – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO; 

9) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców 
danych osobowych takim jak usługodawca pocztowy, organy kontrolne, dostawcy usług IT, 
w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa, umów 
powierzenia lub stosownych upoważnień. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:iod@www.nysa.pl


……………..………..………………………………….. 
(miejscowość, data) 

 
 

 
Oświadczenie 

strony na rzecz której została wydana  
decyzja o warunkach zabudowy 

 

Ja.....................................................................................................................................................………… 

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

 

oświadczam, że wyrażam zgodę na przeniesienie, wydanej na moją rzecz, decyzji o warunkach 

zabudowy: 

nr ……………………………… z dnia………………………………….…… znak sprawy .................................................... 

na rzecz...................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................…………… 
(imię i nazwisko lub nazwa inwestora, na rzecz którego ma zostać przeniesiona decyzja o warunkach zabudowy) 

 

dla inwestycji polegającej na 

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

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

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

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

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

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

…………………………………............................................................................................................................... 
(przedmiot inwestycji wraz z lokalizacją) 

 
 
 
 
 

………………………………………………………………… 
(czytelny podpis) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(RODO), informujemy: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Nysa z siedzibą w Nysie, ul. Kolejowa 
15, kod pocztowy 48-300, adres e-mail: nysa@www.nysa.pl, telefon: 77 4080500, 
reprezentowana przez Burmistrza Nysy; 

2) we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 
związanych z przetwarzaniem danych może Pan/Pani kontaktować się z Inspektorem Ochrony 
Danych Gminy Nysa, poprzez adres korespondencyjny: ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa lub adres  
e-mail: iod@www.nysa.pl;  

3) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 
unijnego rozporządzenia RODO w celu przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy;  

4) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem ustawowym, a ich niepodanie 
będzie skutkowało pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia; 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach 
o archiwizacji; 

6) przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich sprostowania 
lub ograniczenia ich przetwarzania;  

7) przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania z przyczyn 
związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją; 

8) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie Pani/Pana 
danych osobowych – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO; 

9) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców 
danych osobowych takim jak usługodawca pocztowy, organy kontrolne, dostawcy usług IT, 
w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa, umów 
powierzenia lub stosownych upoważnień. 
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