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Międzyzdroje, dnia .................... 
Nazwisko, imię ....................................... 
Adres ....................................................... 
Telefon ................................................... 
................................................................. 
 
                                                                                 BURMISTRZ MIĘDZYZDROJÓW 
                                                                                 PLANOWANIE PRZESTRZENNE 

 
 
 

  WNIOSEK: 
o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy 

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

( nazwa organu administracji ) 
Inwestor: 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................ 

 
( imię i nazwisko lub nazwa instytucji oraz adres ) 

 
     na podstawie art. 63 ust.5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 
 i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. : Dz. U. 2018r. poz.1945, ze zm.), zwracam 
się o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy wydanej przez 
........................................................................................................................ 

( wymienić organ, który ją wydał ) 
nr decyzji o warunkach zabudowy ................................................................. wydana 
dnia .....................na rzecz................................................................. 
........................................................................................................................ 

 
( podać imię i nazwisko lub nazwę inwestora, na rzecz którego została wydana 

decyzja o warunkach zabudowy ) 
 
 
      Przedkładam następujące załączniki: 
 

* kopia decyzji o warunkach zabudowy; 
*    opłata skarbowa za wydanie decyzji - 56 zł. ( słownie: pięćdziesiąt sześć złotych );  

 
                                                                          

............................................................... 
  (podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej) 

  
UWAGA 

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku.  Zapłaty opłaty skarbowej  

dokonuje się na rachunek bankowy Nr: 9010204795000090203686284, Urzędu Miejskiego 

w Międzyzdrojach, ul. Książąt Pomorskich  5, 72-500 Międzyzdroje ( z dopiskiem - opłata skarbowa za    

wydanie decyzji o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy). 
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      Oświadczenie strony, na rzecz której decyzja została wydana: 
 
Ja ....................................................................................................................  
 
                          ( imię i nazwisko lub nazwa inwestora ) 
 
oświadczam, że wyrażam zgodę na przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy  
 
........................................................................................................................ 
 
              ( należy wpisać: nr decyzji o warunkach zabudowy, organ, który ją wydał 
                oraz datę wydania decyzji ) 
 
na rzecz .......................................................................................................... 
 
( imię i nazwisko lub nazwa wstępującego z wnioskiem ) 
 
                                                                                  ...................................................... 
                                                                                                              (data i podpis)
   
 
Oświadczenie podmiotu wstępującego w miejsce inwestora: 
 
Ja ....................................................................................................................  
  
                   ( imię i nazwisko lub nazwa instytucji ) 
 
oświadczam, że przejmuję wszystkie warunki zawarte w decyzji  
o warunkach zabudowy   .................................................................................. 
........................................................................................................................ 
 
          ( należy wpisać: nr decyzji o warunkach zabudowy, organ, który ją wydał 
            oraz datę wydania decyzji) 
 
wydanej na rzecz ........................................................................................... 

( podać inwestora na rzecz, którego została wydana decyzja  
  o  warunkach zabudowy ) 

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

(data i podpis)                                                                                                                                                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


