Chełmek, dnia ...................................
AGK.67_ _. _________________

............................................................................
(imię i nazwisko lub nazwa instytucji oraz adres)

.............................................................................
.............................................................................
Burmistrz Chełmka
Wydział Architektury, Geodezji
i Zasobów Komunalnych
ul. Krakowska 11
32-660 Chełmek

WNIOSEK O PRZENIESIENIE DECYZJI
O USTALENIU WARUNKÓW ZABUDOWY
/ O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO /
Na podstawie art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.) wnoszę o przeniesienie decyzji o warunkach
zabudowy / decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego*
z dnia ............................. o symbolu ................................................................
(data wydania decyzji)

wydanej na rzecz :

(numer decyzji)

............................................................................................
(imię i nazwisko lub nazwa instytucji, na którą wydano ww. decyzję)

...................................................................................................................
...................................................................................................................
.......................................................................................
...................................................................................................................
obejmującą inwestycję:

(nazwa i rodzaj oraz adres całego zamierzenia budowlanego, na które wydano w/w decyzję)

...................................................................................................................
........................................................................................
...................................................................................................................
na nowego inwestora:

(imię i nazwisko lub nazwa instytucji, na rzecz której ma być przeniesiona w/w decyzja oraz adres)

…......................................................................................
(podpis wnioskodawcy lub pełnomocnika)

* niewłaściwe skreślić

Do wniosku dołączam:
1) Oświadczenie o przyjęciu obowiązków wynikających z decyzji o ustaleniu warunków
zabudowy / decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego*
2) Zgoda na przeniesienie decyzji
3) Oryginał decyzji o warunkach zabudowy / lokalizacji inwestycji celu publicznego
(do wglądu),
4) Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 56,00 zł - na podstawie ustawy
z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1827 ze zm.)
Opłatę należy uiścić na rachunek Urzędu Miejskiego w Chełmku z siedzibą: 32-660 Chełmek
ul. Krakowska 11
nr konta: 72 1020 2528 0000 0902 0475 8985
tytułem: opłata skarbowa za przeniesienie decyzji

.............................................................................................
(imię i nazwisko oraz adres inwestora, na rzecz którego
wydano decyzję o warunkach zabudowy)
...............................................................................................

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

Zgoda na przeniesienie decyzji
Niniejszym, wyrażam zgodę na przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy / o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego* z dnia ..............................................................................
o symbolu: ...................................................................................................................................
wydanej przez .............................................................................................................................
na rzecz nowego inwestora …......................................................................................................
.......................................................................................................................................................

.....................................
/podpis/

*- niewłaściwe skreślić

...............................................................................................
/Imię i nazwisko oraz adres nowego inwestora/
...............................................................................................
...............................................................................................

Oświadczenie
Niniejszym oświadczam, że przyjmuję wszystkie warunki zawarte w decyzji o ustaleniu
warunków zabudowy / o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego*
z dnia ..................................... o symbolu: ....................................................................................
wydanej dla:...................................................................................................................................

.....................................
/podpis/

