Wągrowiec, dnia……………………….
……………………………………
……………………………………
strona, której wydano decyzję
imię , nazwisko, adres

…………………………………….
…………………………………….
strona, na rzecz której decyzją będzie przepisana
imię , nazwisko, adres

BURMISTRZ
Miasta Wągrowca
Proszę o przeniesienie na rzecz ……………………....................................................................
nowy Inwestor, adres

...................................……………………………...........................................................……….
Decyzji o warunkach zabudowy nr ………….…..............…… z dnia….......…..…………..….
wydanej przez …............………………………………………..................................................
ustalającej warunki zabudowy ...........……………............……………………………………..
nazwa inwestycji i położenie
………………………………………………………………………………………………………………………................….

wydanej dla…… …………………………………………………………………………..........
inwestor

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

Oświadczam, że wyrażam zgodę na w/w przeniesienie decyzji.
…………………………………………………………….…….......
podpis strony, której wydano decyzję

Oświadczam, że przyjmuję wszystkie warunki zawarte w tej decyzji.
…………………………………………………..…………………..
podpis strony, na rzecz której decyzją będzie przepisana

2
Pouczenie:
Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2020
poz. 2369) opłata skarbowa dotycząca czynności urzędowych od przeniesienia decyzji o warunkach
zabudowy na rzecz innej osoby wynosi 56 zł.
Zwolnione od opłaty skarbowej są:
a) pod warunkiem wzajemności, państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy
konsularne i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały i
przedstawicielstwa, korzystające na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych
zwyczajów międzynarodowych z przywilejów i immunitetów, a także członków ich personelu
i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie mają miejsca
stałego pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
b) jednostki budżetowe,
c) jednostki samorządu terytorialnego
d) organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają podania, występują z wnioskiem o dokonanie
czynności urzędowej lub z wnioskiem o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia, bądź
wystawiają dokumenty – wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku
publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
e) osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej
albo wniosek o zaświadczenia zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument
stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię
przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa,
f) osoby fizyczne prowadzące czynną ochronę gatunkową oraz osoby fizyczne, których
gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie narażone jest na szkody wyrządzane przez gatunki
zwierząt chronionych nieobjęte odszkodowaniem Skarbu Państwa – wyłącznie w zakresie
przedmiotów opłaty skarbowej związanych z ochroną przyrody.
Opłatę skarbową uiszcza się bezgotówkowo (przelewem na konto Pałucki Bank Spółdzielczy w
Wągrowcu, nr konta: 61 8959 0001 0000 5106 2000 0010). Dokonujący zapłaty zobowiązany jest
zamieścić na dowodzie wpłaty informację określającą szczegółowo przedmiot, od którego
dokonuje zapłaty opłaty skarbowej. Dowód wpłaty dołącza się do akt sprawy.

