
..........................................      Opoczno dn......................... 

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

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

Tel. ……………………... 

 

      BURMISTRZ OPOCZNA 

      Wydział Rozwoju Miasta  

 

 

WNIOSEK O PRZENIESIENIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY 

 

 

Wnoszę o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy (nr decyzji)............................................. .z dnia  (data 

wydania decyzji)......................................, wydanej przez (nazwa organu) .................................................. 

dotyczącej (rodzaj inwestycji, której dotyczy decyzja) ................................................................................... 

na działce (podać numer działki i obręb) ..................................................................................................... 

położonej (adres)..................................................., która została wydana na rzecz (imię, nazwisko, adres 

strony, na rzecz której decyzja została wydana) ................................................................................................... 

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

 

 

           

         

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

 

Opłata skarbowa wynosi: 56 zł 

 

Wpłaty można dokonać: 

1) gotówką – w kasie Urzędu Miejskiego, ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno - budynek D  

2) bezgotówkowo – na rachunek bankowy Gminy Opoczno nr 60 8973 0003 0020 0377 

6474 0001 prowadzony przez BSZP O/Paradyżu Filia w Opocznie. 

 

Nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia 

oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego art.2 ust.1 pkt 2 ustawy z 

dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. 2016 r., poz. 1827) 
 

 

Do wniosku dołączam: 

- oświadczenie wnioskodawcy o przyjęciu wszystkich warunków zawartych w decyzji 

- dowód zapłaty opłaty skarbowej 

- oświadczenie wyrażające zgodę strony, na rzecz której decyzja była wydana 

 



Oświadczenie strony na rzecz której decyzja została wydana: 
 

 

Ja ........................................................................................................................... .......................  

(imię i nazwisko lub nazwa inwestora) 

oświadczam, że wyrażam zgodę na przeniesienie decyzjo o warunkach zabudowy  

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

(podać numer, datę wydania decyzji o warunkach zabudowy i nazwę organu, który ją wydał) 

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

(imię i nazwisko lub nazwa występującego z wnioskiem o przeniesienie) 

 

 

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

(data i podpis)   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie strony, na rzecz której decyzja ma być przeniesiona 
 

 

Ja .......................................................................................................................... ........................  

(imię i nazwisko lub nazwa inwestora) 

oświadczam, że przejmuję wszystkie warunki zawarte w decyzji o warunkach zabudowy    

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

(podać numer, datę wydania decyzji o warunkach zabudowy i nazwę organu, który ją wydał) 

wydanej na rzecz ............................................................................................................ .............. 

(imię i nazwisko osoby, na rzecz której decyzja została wydana) 

 

 

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

                                                                                                           (data i podpis) 

 


