
...................................................                                            .................................................
      imię i nazwisko/ nazwa wnioskodawcy                                                                                                                              miejscowość, data

....................................................
       adres do korespondencji, telefon 

                Burmistrz Gryfic
                                                                                                                        Plac Zwycięstwa 37

       72-300 Gryfice

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
(t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.)

Zwracam się z prośbą o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy nr …..............

z dnia …....................... r. wydanej przez Burmistrza Gryfic dla ….........................................

dla inwestycji polegającej na …..............................................................................................

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

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

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

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

…......................................................................
                                                                                    (podpis wnioskodawcy lub podpis osoby działającej w imieniu wnioskodawcy)

                                                                       

Do wniosku załączam:
1. Kopię decyzji o warunkach zabudowy wyżej wymienionej
2. Oświadczenie strony na rzecz której została wydana decyzja o warunkach zabudowy
3. Oświadczenie wnioskodawcy ubiegającego się o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

Opłata skarbowa: płatna z chwilą złożenia wniosku o wydanie decyzji, dowód zapłaty należy dołączyć do
składanego  wniosku  (podstawa  prawna  –  Ustawa  o  opłacie  skarbowej  z  dnia  16  listopada  2006  r.
(t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 783 z późn. zm.):
- 56,00 zł 
- 17,00 zł  w przypadku ustanowienia pełnomocnika

UWAGA !!!

Nie  podlega  opłacie skarbowej  decyzja o warunkach zabudowy w sprawach 
BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO



OŚWIADCZENIE

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

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

niżej podpisany, oświadczam, że wyrażam zgodę na przeniesienie decyzji o warunkach

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

wydanej przez Burmistrza Gryfic na rzecz ………………………....……………......................

………………………………………………………………………………………………...…
(imię i nazwisko lub nazwa wnioskodawcy występującego o przeniesienie decyzji, adres zamieszkania lub siedziba)

      ……........................................
                                                                                                                                              (podpis wnioskodawcy ewentualnie pełnomocnika)

                

Oświadczenie wnioskodawcy ubiegającego się o przeniesienie decyzji o warunkach 
zabudowy.

OŚWIADCZENIE

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

…………………………………………………………………………………………………...
(imię i nazwisko lub nazwa wnioskodawcy występującego o przeniesienie decyzji, adres zamieszkania lub siedziba)

niżej  podpisany,  oświadczam,  że  przyjmuję  wszystkie  warunki  zawarte  w  decyzji  

o  warunkach  zabudowy  Nr  ……………….  znak:  …………………………………..  z  dnia

……………………...…wydanej  przez  Burmistrza  Gryfic  na  rzecz...........................

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

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

       ……...............................................
                                                                                                                                   (podpis wnioskodawcy ewentualnie pełnomocnika)


