WUA-19-01
Gorzów Wlkp. ......................
.........................................................................
mię i nazwisko wnioskodawcy

PREZYDENT MIASTA GORZOWA

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

WIELKOPOLSKIEGO
URZĄD MIASTA GORZOWA WLKP.

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

WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY
UL. MYŚLIBORSKA 34
66-400 GORZÓW WLKP.

WNIOSEK O PRZENIESIENIE DECYZJI
O WARUNKACH ZABUDOWY
Dotyczy: decyzji o warunkach zabudowy nr .........………..............................z dnia………..……………
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 ze zm.), zwracam / zwracamy się o przeniesienie
decyzji o warunkach zabudowy: nr WUM.I....………..……….……………z dnia …..............................dla
inwestycji…………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………….…………………………………………………
…………………………………………………………………….…………………………………………………
wydanej na rzecz Pani/Pana……………………………………………………………………………………..
(

podać

inwestora

na

rzecz,

którego

została

wydana

decyzja

o

warunkach

zabudowy

)

Jednocześnie oświadczam/oświadczamy, że przyjmujemy wszystkie warunki zawarte w tej decyzji.

……….………………………....
podpis wnioskodawcy

Oświadczenie strony, na rzecz której decyzja została wydana:
Ja...............................................................................................................................................................
(imię i nazwisko oraz adres zamieszkania osoby, na rzecz której decyzja została wydana)

oświadczam, że wyrażam zgodę na przeniesienie ww. decyzji o warunkach zabudowy
na rzecz....................................................................................................................................................
(imię i nazwisko występującego z wnioskiem)

..............................................
podpis osoby na rzecz której decyzja została wydana

Pouczenie :
Opłata skarbowa od wydania decyzji o przeniesienie warunków zabudowy wynosi 56 zł.
Opłatę skarbową uiszcza się na rachunek Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. ul. Sikorskiego 3-4
nr 44 1020 5402 0000 0302 0325 6575.
Podstawa prawna: wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia, stanowi
załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz.U. z 2015, poz. 783 ze zm.)
Na podstawie w / w załącznika do ustawy o opłacie skarbowej w związku z art. 4 ust. 2 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym opłata skarbowa od wydania decyzji o przeniesienie
warunków zabudowy wynosi 56 zł. Nie podlega opłacie skarbowej: na podstawie art. 2 ust. 1 pkt.2
ustawy o opłacie skarbowej – dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz
zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego. Zwolnienie od opłaty skarbowej na podstawie
art. 7 ustawy o opłacie skarbowej.

