Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy (z jednego
wnioskodawcy na drugiego) następuje na wniosek
Wymagane dokumenty i miejsce składania
Wniosek o przeniesienie decyzji – wzór wniosku podaję poniżej.
Załączniki do wniosku:
oświadczenie strony, na rzecz której została wydana decyzja o warunkach zabudowy o
wyrażeniu zgody na przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy;
oświadczenie podmiotu wstępującego w miejsce dotychczasowego inwestora, że przejmuje wszystkie warunki zawarte w wydanej decyzji o warunkach zabudowy (wzór
oświadczeń podaję poniżej)
ewentualne upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu inwestora;
Dokumenty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Lubniewicach pokój nr 10 (poniedziałek godz. 7:30 – 16.30, wtorek, środa, czwartek godz, 7:30 – 15:30, piątek 7:30 – 14:30)

Termin i sposób załatwienia sprawy
1 miesiąc
wydanie decyzji i przekazanie decyzji zainteresowanym stronom (o formie odbioru
decyzji decyduje wnioskodawca)

Opłaty
Opłaty skarbowe za wydanie decyzji w przypadku:
opłata skarbowa (wnosi się przy złożeniu wniosku) za przeniesienie decyzji o warunkach
zabudowy na rzecz innej osoby – 56 zł

Sposób odwołania
Wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia odwołania do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Gorzowie Wlkp. w terminie 14 dni od doręczenia decyzji za pośrednictwem
Burmistrza Lubniewic który wydał decyzję.

Podstawa prawna
Podstawa prawna: art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.)

Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Miejski w Lubniewicach– Wydział inwestycje i nieruchomości
pok. nr 10 (I-sze piętro),
tel.95 -755-70-52 wew. 2
e-mail: budownictwo@lubniewice.pl

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

Lubniewice, dnia ................................................

......................................................................
......................................................................
......................................................................
(pełnomocnik)

Burmistrz Lubniewic
Jana Pawła II 51
69-210 Lubniewice

WNIOSEK
o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

Na podstawie art.63 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) wnoszę o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy znak: .......................................
z dnia ............................................................ wydanej przez Burmistrza Lubniewic na rzecz ............................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
(podać imię i nazwisko lub nazwę inwestora na rzecz którego została wydana decyzja o warunkach zabudowy)

Do wniosku załączam:
............................................................................................................................................................................................
kopię decyzji o warunkach zabudowy wymienionej wyżej,
............................................................................................................................................................................................
oświadczenie strony na rzecz której została wydana decyzja o warunkach zabudowy,
............................................................................................................................................................................................
oświadczenie wnioskodawcy ubiegającego się o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy.

........................................
(podpis wnioskodawcy ewentualnie pełnomocnika)
Miejsce na opłatę skarbową

Oświadczenie inwestora na rzecz którego została wydana decyzja o warunkach zabudowy

O Ś W I A D C Z E N I E
Ja .........................................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko lub nazwa dotychczasowego inwestora, adres zamieszkania lub siedziba)

niżej podpisany, oświadczam, że wyrażam zgodę na przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy znak:
....................................................................... z dnia .................................. wydanej przez Burmistrza Lubniewic na rzecz
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko lub nazwa wnioskodawcy występującego o przeniesienie decyzji, adres zamieszkania lub siedziba)

........................................
(podpis)

Oświadczenie wnioskodawcy występującego o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy w miejsce dotychczasowego inwestora:

O Ś W I A D C Z E N I E
Ja ..........................................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko lub nazwa wnioskodawcy, adres zamieszkania lub siedziba)

niżej podpisany, oświadczam, że przyjmuję wszystkie warunki zawarte w decyzji o warunkach zabudowy znak:
.......................................................... z dnia .......................................... wydanej przez Burmistrza Lubniewic na rzecz ...
..............................................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko lub nazwa inwestora na rzecz którego wydana została decyzja, adres zamieszkania lub siedziba)

o przeniesienie której występuję.

........................................
(podpis)

