Urząd Gminy Wisznia Mała

Nr: FZ32

Wnioskodawca:

Data wydania: 26.07.2016

Wersja: 2.0

Wisznia Mała, dnia .......................................................

…………………………………………………………………......
(pełna nazwa, imię, nazwisko)

………………...............…………………………….……………
(adres)

…………………………………………………………….………
……………………………………………………….…….…...…
(telefon kontaktowy, faks, e-mail)

Pełnomocnik:
……………………………………..………………………………
……………………………………..………………………………
……………………………………..………………………………
(telefon kontaktowy, faks, e-mail)

Wójt Gminy Wisznia Mała
ul. Wrocławska 9
55-114 Wisznia Mała

WNIOSEK
o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

Na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wnoszę
o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy nr.................................................. z dnia ..............................................................................
dla działki nr ................................................................................, obręb .............................................................................................................................................
wydanej dla ...................................................................................................................................................................................................................................................
(podać imię, nazwisko lub nazwę oraz adres inwestora, na rzecz którego została wydana decyzja o warunkach zabudowy)

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

na rzecz .............................................................................................................................................................................................................................................................
(podać imię, nazwisko lub nazwę oraz adres inwestora, na rzecz którego zostanie przeniesiona decyzja o warunkach zabudowy)

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

................................................................................
podpis wnioskodawcy
lub osoby przez niego upoważnionej
Do wniosku załączam:*
1) oświadczenie strony, na rzecz której została wydana decyzja, o wyrażeniu zgody na przeniesienie tej decyzji na rzecz
innego podmiotu (załącznik do wniosku),
2) oświadczenie strony, na rzecz której zostanie przeniesiona decyzja, o przejęciu wszystkich warunków zawartych
w decyzji (załącznik do wniosku),
3) kopia decyzji o warunkach zabudowy,
4) dowód uiszczenia opłaty skarbowej – zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej– 56 zł
(z wyjątkiem budownictwa mieszkaniowego);
5) dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa,
6) dowód uiszczenia opłaty za udzielenie pełnomocnictwa - zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą
jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).
* niepotrzebne skreślić

Data wydruku: 28 lipca 2016
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załącznik do wniosku
o przeniesienie decyzji
o warunkach zabudowy

Oświadczenie strony,
na rzecz której decyzja została wydana
……............................................................................................................................................................................................................................................................................,
(imię i nazwisko lub nazwa inwestora, na rzecz którego została wydana decyzja o warunkach zabudowy)

oświadczam,
że wyrażam zgodę na przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
nr .............................................................................................................................z dnia ...............................................................................................................................
wydanej przez .............................................................................................................................................................................................................................................
(wymienić organ, który wydał decyzję)

na rzecz .............................................................................................................................................................................................................................................................
(podać imię i nazwisko lub nazwę inwestora, na rzecz którego zostanie przeniesiona decyzja o warunkach zabudowy)

.............................................................
(miejscowość, data)

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oświadczenie strony,
na rzecz której ma być przeniesiona decyzja
…….............................................................................................................................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko lub nazwa inwestora, na rzecz którego zostanie przeniesiona decyzja o warunkach zabudowy)

oświadczam,
że przejmuję wszystkie warunki zawarte w decyzji o warunkach zabudowy
nr ...................................................................................................................... z dnia ....................................................................................................................................
wydanej przez .............................................................................................................................................................................................................................................
(wymienić organ, który wydał decyzję)

dla ………...............................................................................................................................................................................................................................................................
(podać imię i nazwisko lub nazwę inwestora, na rzecz którego została wydana decyzja o warunkach zabudowy)

.............................................................
(data)
Data wydruku: 28 lipca 2016

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