......................................, dnia .................................
....................................................................................
(Nazwisko i imię)

Adres ............................................................................
......................................................................................
tel. ................................................................................
e-mail ...........................................................................
BURMISTRZ
JANOWA LUBELSKIEGO
ul. Jana Zamoyskiego nr 59,
23-300 Janów Lubelski
Wniosek
o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
Na podstawie art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późniejszymi zmianami), wnoszę
o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
z dnia……………….……...………... Nr ……………………………….................................………..
wydanej przez Burmistrza Janowa Lubelskiego
dla ………………………………………............................................................................................
........................................................................................................................................................,
(podać imię i nazwisko lub nazwę inwestora, dla którego została wydana decyzja o warunkach zabudowy)

na rzecz ………………………………...............................................................................................
.........................................................................................................................................................
(podać imię i nazwisko lub nazwę inwestora, na rzecz którego ma zostać przeniesiona decyzja jak wyżej)

Przedkładam następujące załączniki:
1. Kopia decyzji o warunkach zabudowy
2. Oświadczenie strony na rzecz której decyzja została wydana
3. Oświadczenie strony na rzecz której decyzja zostanie przeniesiona
4** Dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 56 zł.
5*. .................................................................................................

............................................................
/Czytelny podpis/

* niepotrzebne skreślić
** zgodnie z art. 2 pkt. 2 ustawy o opłacie skarbowej nie podlegają opłacie czynności urzędowe
w sprawach budownictwa mieszkaniowego oraz inne wymienione w tym artykule. Zwolnienie
z opłaty skarbowej reguluje art. 7 powyższej ustawy.
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………………………………., dnia ……….........…………..

Oświadczenie
strony na rzecz której została wydana decyzja o warunkach zabudowy

Ja ...................................................................................................................................................,
(imię i nazwisko lub nazwa strony na rzecz której została wydana decyzja)

seria i Nr dowodu ..................................................... PESEL .......................................................
oświadczam, że wyrażam zgodę na przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
z dnia…………………....…….........……... Nr ………………………………….....................………..
wydanej przez Burmistrza Janowa Lubelskiego
na rzecz ..........................................................................................................................................
(imię i nazwisko lub nazwa inwestora, na rzecz którego ma zostać przeniesiona przedmiotowa decyzja)

............................................................
/Czytelny podpis/

………………………………., dnia …………........………..

Oświadczenie
strony na rzecz której zostanie przeniesiona decyzja o warunkach zabudowy

Ja ...................................................................................................................................................,
(imię i nazwisko lub nazwa strony na rzecz której ma zostać przeniesiona decyzja)

seria i Nr dowodu ..................................................... PESEL .......................................................
oświadczam, że przejmuję wszystkie warunki zawarte w decyzji o warunkach zabudowy
z dnia…………………....…….........……... Nr ………………………………….....................………..
wydanej przez Burmistrza Janowa Lubelskiego
dla ..........................................................................................................................................
(imię i nazwisko inwestora na rzecz, którego została wydana decyzja o warunkach zabudowy)

............................................................
/Czytelny podpis/

