Błonie, dn.….................

WYPEŁNIAĆ CZYTELNIE DRUKOWANYMI LITERAMI!

WNIOSEK O PRZENIESIENIE DECYZJI
O USTALENIU WARUNKÓW ZABUDOWY
NA RZECZ INNEJ OSOBY

Burmistrz Błonia
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie
Wydział Planowania Przestrzennego

A DANE IDENTYFIKACYJNE
Imię i nazwisko (lub nazwa instytucji)

Adres (lub adres siedziby)
Telefon:

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

Na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073)

WNOSZĘ O PRZENIESIENIE DECYZJI
O USTALENIU WARUNKÓW ZABUDOWY
nr

z dnia

B DANE IDENTYFIKACYJNE INWESTYCJI
Rodzaj inwestycji (np. budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego)

Adres geodezyjny nieruchomości (obręb, numer działki)

C DANE IDENTYFIKACYJNE STRONY, NA RZECZ KTÓREJ DECYZJA ZOSTAŁA WYDANA
Imię i nazwisko (lub nazwa instytucji)

Adres (lub adres siedziby)

................................................................
(podpis wnioskodawcy lub osoby przez niego upoważnionej)

Oświadczam/-y,

że

przyjmuję/-my

wszystkie

warunki

zawarte

w w/w

decyzji

o warunkach zabudowy Nr ………………………………… z dnia……………………………

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

Załączniki:
1.
2.
3.

kopia decyzji o warunkach zabudowy
zgoda strony, na rzecz której została wydana decyzja, będąca przedmiotem przeniesienia (oświadczenie)
opłata skarbowa – 56,00 zł, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
(Dz. U. 2016 r., poz. 1827).
Opłatę uiszcza się w kasie Urzędu lub na rachunek bankowy: 27 1020 1055 0000 9802 0024 2461.
Potwierdzenie dokonanej opłaty dołącza się do wniosku.

UWAGA!
Decyzja przenoszona jest "w całości". Stronami w postępowaniu o przeniesienie decyzji są jedynie
wnioskodawca i strona, na rzecz której została wydana pierwotna decyzja.

Oświadczenie strony, na rzecz której decyzja została wydana:

Ja .........................................................................................................................
/imię i nazwisko lub nazwa składającego oświadczenie/

..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
/adres/

oświadczam, że wyrażam zgodę na przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy:

Nr ….................... z dnia ....................... znak sprawy .........................................
dotyczącej: .............................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
/podać rodzaj inwestycji (np. budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego)/

na terenie ….............................................................................................................
..............................................................................................................................
/podać obszar inwestycji (numery działek i obręb)/

na rzecz:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
/imię i nazwisko (nazwa) i adres osoby (instytucji), na rzecz której decyzja ma być przepisana/

.....................................................
/podpis podmiotu, na rzecz którego była wydana decyzja/

