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Mała Wieś, dnia ..................................... 

 

......................................................................... 
          (imię i nazwisko lub nazwa inwestora) 

 

......................................................................... 
            (adres zamieszkania, korespondencji) 

 

......................................................................... 
                         (numer telefonu) 

 
 

URZĄD  GMINY w MAŁEJ WSI 
 

 

 

 

W N I O S E K 

O  SCEDOWANIE  DECYZJI O WARUNKACH  

ZABUDOWY/LOKALIZACJI CELU PUBLICZNEGO 
 

 Zgodnie z art. 63 ust 5  ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz.199) oraz art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 

roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2013r., poz.267) wnoszę o 

scedowanie, (przeniesienie) decyzji Wójta Gminy Mała Wieś o warunkach 

zabudowy/lokalizacji celu publicznego numer RGK.…........................ z dnia 

................................................ w sprawie inwestycji pn.: ……………........................                 

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

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

realizowanej przy ulicy ……………………………………. w miejscowości ........................... 

gm. Mała Wieś na  działce/kach nr ew. ............................ z Pana/i/ 

…………………………… 

…………………………………………………………………………………………………... 

na rzecz Pana/i ............................................................................................................................. 
 

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

z tytułu umowy ……………………………………………………….………………………… 

aktem notarialnym ……………………………………………….. z dnia …………..………… 

 
 

W załączeniu:  

 kopia decyzji o warunkach zabudowy 

 zgoda strony na rzecz, której została wydana decyzja o warunkach zabudowy na przeniesienie decyzji 
na rzecz innej osoby 

 oświadczenie strony na rzecz, której decyzja ma być przeniesiona, iż przyjmuje wszystkie warunki 
zawarte w decyzji o warunkach zabudowy/LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO 

 dowód zapłaty opłaty skarbowej 
 
 

Zgodnie z art. 23 ust. 1, pkt1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z 1997r. z późn. zm.) 
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.  
Opłatę skarbową w wysokości  56  zł  należy wnieść na konto tut. Urzędu  z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku. Nie podlegają 
opłacie skarbowej czynności urzędowe w sprawach budownictwa mieszkaniowego .  
 

 

      ..........................................  
     (podpis wnioskodawcy) 
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Oświadczenie strony na rzecz, której decyzja została wydana: 
 

Ja/My niżej podpisani  ................................................................................................... 
 

........................................................................................................................................  
(imię i nazwisko lub nazwa inwestora) 

 
oświadczam, że wyrażam zgodę na przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy nr  
 

...................................... z dnia ..................................... dla inwestycji polegającej na : 
 

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

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

na rzecz ......................................................................................................................... 
 

........................................................................................................................................ 
(imię i nazwisko lub nazwa wstępującego w miejsce inwestora) 

 

 
 

...................................................... 
(podpis)   

 
 
 
 
 

Oświadczenie podmiotu wstępującego w miejsce inwestora: 
 
Ja ................................................................................................................................... 
 

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

 

oświadczam, że przejmuję wszystkie warunki zawarte w decyzji nr .............................  
 

z dnia .................................., o warunkach zabudowy   dla inwestycji polegającej na : 
 

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

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

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

 
 
 
 

.......................................... 
                                                                                                                         (podpis) 


