
………………………………………….. 

(miejscowość, data) 

……………………………………………………………………………………. 

Imię (-na) i nazwisko (-ka) / nazwa Wnioskodawcy (-ów)/ osoby reprezentującej 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

Adres do korespondencji 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

adres e-mail *:………………………………………………………….. 

nr telefonu*:…………………………………………………………… 

Wójt Gminy Jeżowe 

Jeżowe 136A 

37-430 Jeżowe 

 
WNIOSEK O PRZENIESIENIE DECYZJI 

O WARUNKACH ZABUDOWY NA RZECZ INNEJ OSOBY 

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

(Dz. U. z 2018 r., poz.1945 ze zm.), wnoszę o przeniesienie decyzji   Wójta Gminy Jeżowe 

Nr ……………………….z dnia…………………………………..znak:……………………………………….. 

o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji:………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………

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

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

 za zgodą:………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 
(podać imię i nazwisko lub nazwa podmiotu, na rzecz którego została wydana decyzja o warunkach zabudowy wraz z adresem) 

na rzecz……………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 
imię i nazwisko lun nazwa podmiotu, na rzecz którego ww. decyzja ma być przeniesiona) 

 
Do wniosku załączam: 

1) kserokopię decyzji o ustaleniu  warunków zabudowy wymienionej wyżej, 

2) oświadczenie podmiotu, na rzecz którego została wydana decyzja o warunkach o wyrażeniu  zgody na przeniesienie tej 

decyzji na rzecz wskazanego podmiotu lub podmiotów,                          

3) oświadczenie podmiotu, na rzecz którego  decyzja ma być przeniesiona o przyjęciu na siebie wszystkich warunków 

zawartych w decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, 
4) pełnomocnictwo dla osoby upoważnionej, jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika,                                                                                                                                       

5) opłata skarbowa – 56,00 zł(Nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej, w sprawach budownictwa 

mieszkaniowego). 
 

Dokumentację dotyczącą postępowania: 

 odbiorę osobiście 

 proszę przesłać pocztą.  
 

Oświadczam, że zapoznałem się z obowiązkiem informacyjnym obowiązującym w Urzędzie Gminy  

w Jeżowem wynikającym z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). 

 

 
………………………………………………………………. 

(podpis Wnioskodawcy (-ów)/ osoby reprezentującej) 

 

Zgodnie z art. 39 §  1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie pism może nastąpić za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną, jeżeli strona lub inny uczestnik postępowania spełni jeden z następujących warunków: 

1) złoży podanie w formie dokumentu elektronicznego przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej; 

2) wystąpi do organu administracji publicznej o takie doręczenie i wskaże organowi administracji publicznej adres elektroniczny; 

3) wyrazi zgodę na doręczanie pism w postępowaniu za pomocą tych środków i wskaże organowi administracji publicznej adres 

elektroniczny.  

Druk wniosku dostępny na stronie BIP Urzędu Gminy Jeżowe w zakładce wykaz spraw.  
                                                                                                  

 


