Pleszew, dnia…………………………….r.

…………………………………………..

URZĄD MIASTA I GMINY PLESZEW

…………………………………………..

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I URBANISTYKI

…………………………………………..
…………………………………………..
(imię, nazwisko i adres wnioskodawcy)

WNIOSEK O PRZENIESIENIE
DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY
Na podstawie art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) wnoszę o przeniesienie
decyzji o warunkach zabudowy nr decyzji ……………………….……………….…………………...
z dnia .................................. dla inwestycji polegającej na: ……………………………….....
...................................................................................................................
...................................................................................................................
…................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
(nazwa inwestycji w brzmieniu jak w decyzji)

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

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

Do wniosku załączam:
1.
2.
3.
4.

oświadczenie strony, na rzecz której została wydana decyzja, o wyrażeniu zgody na
przeniesienie tej decyzji na rzecz innego podmiotu (verte),
oświadczenie strony, na rzecz której zostanie przeniesiona decyzja, o przyjęciu
wszystkich warunków zawartych w decyzji ( verte),
decyzja o warunkach zabudowy,
* dowód wpłaty opłaty skarbowej w wysokości 56,00 zł (Dz. U.z 2006r. nr 225, poz.1635)

………………………………………………..
(podpis)
*Wpłaty gotówkowej należy dokonać w kasie Banku Spółdzielczego w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie
(pokój nr 011) lub na rachunek tej jednostki 40 8407 0003 0007 1000 2000 0413 w Banku Spółdzielczym
w Pleszewie z dopiskiem ZA PRZENIESIENIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY.

Oświadczenie strony na rzecz której decyzja została wydana:
…….............................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
( imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy 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 )

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

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

……………………………………………………
(podpis)

Oświadczenie
….………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..………..
( imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, na rzecz którego zostanie przeniesiona decyzja o warunkach zabudowy )

oświadczam,
że

przyjmuję

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 wnioskodawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o warunkach zabudowy )

…………………………………………..
(podpis)

