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Sprawa 
Przeniesienie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy na innego 

inwestora 

 

Podstawa prawna 

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

przestrzennym (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 647, z późn. zm.) 

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U.                

z 2013 r., poz. 267) 

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 1282,              

z późn. zm.) 

 

Miejsce załatwienia sprawy 

Urząd Gminy Bierzwnik 

Pok. Nr 14 

 

Jednostka odpowiedzialna 

Stanowisko ds. budownictwa i planowania przestrzennego 

Tel. 664 011 220 lub 95 768 01 30 

 

 

Wymagane dokumenty 

 Wniosek –wzór w pliku do pobrania 

 Kserokopię decyzji o ustaleniu warunków zabudowy z potwierdzoną jej 

ostatecznością. 

 Oświadczenie podmiotu, na rzecz którego decyzja została wydana, o wyrażeniu 

zgody na przeniesienie tej decyzji na rzecz wskazanego podmiotu lub 

podmiotów /oryginał/. 

 Oświadczenie podmiotu, na rzecz którego decyzja ma być przeniesiona o 

przyjęciu na siebie wszystkich warunków zawartych w decyzji o ustaleniu 

warunków zabudowy /oryginał/. 

 W przypadku działania przez przedstawiciela - pełnomocnictwo do 

reprezentowania wnioskodawcy /oryginał lub jego odpis urzędowo 

poświadczony - Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca 

podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa 

oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie/. Dokument 

potwierdzający sposób reprezentacji inwestora (np. KRS) - oryginał lub odpis 

poświadczony za zgodność z oryginałem przez notariusza albo przez 

występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą 
prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym. 

 

 

 

Opłaty 

 

 

 Skarbowa - od przeniesienia decyzji o ustaleniu warunków zabudowy na rzecz 

innej osoby - 56 zł. Nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności 

urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa 

mieszkaniowego/. 

 Skarbowa - od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa 

- 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, 

zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od 

opłaty skarbowej). 

 

Opłaty można dokonać w kasie Urzędu Gminy (parter) 

lub na konto: 

Urząd Gminy Bierzwnik 

ul. Kopernika 2 

73-240 Bierzwnik   

GBS Barlinek odział Bierzwnik 

86 8355 0009 0019 3584 2000 0006 

Termin załatwienia sprawy Do dwóch miesięcy, a w przypadkach skomplikowanych termin może ulec wydłużeniu. 

Tryb odwoławczy 
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie,                  

Pl. Batorego 4, 70 – 207 Szczecin, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w 

terminie 14 dni od daty doręczenia  stronie decyzji. 

Uwagi   

Dokumenty do pobrania 

Zał. 1 – wzór wniosku 

 


