
URZĄD GMINY GIERAŁTOWICE 
REFERAT PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO 

 
 

 

……………..………………………………………………………. 
                            (nazwisko i imię lub nazwa firmy)  

 

……………………………………………………………………… 
              adres zameldowania (ulica, nr, kod pocztowy, miasto)  

 

………………………..……………………………………………. 
            adres do korespondencji (ulica, nr, kod pocztowy, miasto)  

 
……………………………………………………………………… 
                                               telefon 

 

Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy 

Na podstawie art. 63 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) wnoszę o 

przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy:  

Nr:............................................... z dnia 

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

wydanej dla inwestora: ......................................................................................................... 

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

Adres inwestycji: ...................................................................................................................  

Na rzecz:................................................................................................................................ 

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

 

Gierałtowice, dnia……….……………….                                              ………………………….. 

podpis wnioskodawcy 

 
 

ZAŁĄCZNIKI:  
1. Oryginał decyzji o warunkach zabudowy Nr .................................. z dnia 
...........................................  
2. Zgoda strony, na rzecz której została wydana decyzja na jej przeniesienie.  
3. Oświadczenie osoby, na rzecz której decyzja ma zostać przeniesiona, o przejęciu wszystkich 
warunków zawartych w wydanej decyzji.  
4. Pełnomocnictwo do działania w imieniu inwestora wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w 
wysokości 17 zł – od każdego stosunku pełnomocnictwa (część IV załącznika do ustawy z dnia 16 
listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 783 ze zm).  
5. Opłata skarbowa za wydanie decyzji w kwocie: 56 zł (część I pkt 9 załącznika do ustawy z dnia16 
listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 783 ze zm.).  

 

Uwagi:  
- Opłatę skarbową należy wnieść w kasie lub bezgotówkowo na rachunek tut. Urzędu - przed 
złożeniem wniosku.  Konto Urzędu – nr rachunku: 74 8454 0001 2073 1000 1401 0047. 

- Nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz 
zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego – na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z 
dnia16 listopada 2006 r. – o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 783 z późn. zm.). 



- Zwolnione z opłaty skarbowej jest m.in. złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie 
pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, jeżeli pełnomocnictwo udzielone jest małżonkowi, 
wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.  


