NUMER DRUKU:

WUA-19

KARTA SPRAWY
NAZWA SPRAWY:
Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy.
OGÓLNY OPIS:
Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy za zgodą strony, na rzecz której decyzja została wydana, na
rzecz innej osoby, jeżeli przyjmuje ona wszystkie warunki zawarte w tej decyzji.
WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek o przeniesienie decyzji wraz z wymaganymi zgodami stron – druk w załączeniu.
2. Dowód zapłaty opłaty skarbowej - jeżeli jest wymagana (na żądanie podmiotu, który dokonał zapłaty
opłaty skarbowej, dowód zapłaty może być zwrócony po uprzednim dokonaniu odpowiednich adnotacji
w sekretariacie Wydziału).
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Na wniosek inwestora, organ prowadzi postępowanie administracyjne zakończone wydaniem decyzji o
przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy.
MIEJSCE SKŁADANIA/ODBIORU DOKUMENTÓW:
Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta: ul. Sikorskiego 3-4 lub ul. Myśliborska
34. Odbiór decyzji w sekretariacie Wydziału przy ul. Myśliborskiej 34 lub za pośrednictwem poczty.
JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Urbanistyki i Architektury, Referat ds. określania warunków zabudowy, ul. Myśliborska 34, tel.
957355644.
OPŁATY:
Opłata skarbowa od wydania decyzji przeniesieniu 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.
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Niezwłocznie, nie później niż 14 dni.
TRYBY ODWOŁAWCZE:
Zgodnie z art. 129 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z
2016 r. poz. 23), odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp. ul.
Chrobrego 31 za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji
stronie.
UWAGI:
Brak

PODSTAWA PRAWNA:
Na podstawie art.63 ust. 5 z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.
U. z 2015 r. poz.199 ze zm.).
PLIKI DO POBRANIA:
Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy WUA-19-01.
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