
                   

                               
 

Wnioskodawca:   Rudniki, dnia  …………………. 

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

pełna nazwa, imię, nazwisko 

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

adres  

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

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

telefon kontaktowy, ew. fax, e-mail 

 Wójt Gminy Rudniki 

WNIOSEK  W  SPRAWIE  PRZENIESIENIA   DECYZJI 
O   WARUNKACH   ZABUDOWY B ĄDŹ DOPISANIA INWESTORA DO DECYZJI  

O WARUNKACH ZABUDOWY 
 
 

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

przestrzennym zwracam się o przeniesienie decyzji Wójta Gminy Rudniki o warunkach zabudowy  

nr …………………………. z dnia …………………….. obejmującą  teren działki oznaczonej nr ewid. 

…………………… położonej w miejscowości ………………………………………………. dla inwestycji 

polegającej  

na :…………………………………………………... 

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

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

 (podać rodzaj inwestycji) 

udzielonej dla inwestora …………………………………………………………………………………………. 

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

(podać imię i nazwisko lub nazwę inwestora na rzecz którego została wydana decyzja) 

 

a przeniesienie/dopisanie inwestora …………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
(podać imię i nazwisko lub nazwę inwestora na rzecz którego decyzja ma być przeniesiona) 

Załączniki:                                                                                                                                                                           
1. Zgoda wnioskodawcy / inwestora na przeniesienie decyzji na innego inwestora bądź dopisanie 

inwestora do decyzji. 
2. Zgoda wnioskodawcy na przyjęcie warunków decyzji. 
3. Ksero decyzji o warunkach zabudowy. 
4. Dowód uiszczenia opłaty w wysokości  56 zł (nie dotyczy budownictwa mieszkaniowego)           

          
………………………………………..

 Podpis wnioskodawcy 

 
 
 



Przedkładam następujące załączniki :  
Oświadczenie stron załącznik nr 1 :  
 
 

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO WNIOSKU O PRZENIESIENIE DECYZJI O WAR UNKACH ZABUDOWY 
 

Oświadczenie strony na rzecz której decyzja została wydana : 
 

Ja ..……………………………………………… zamieszkała/y……………………………………………......  
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przeniesienie / dopisanie inwestora decyzji o warunkach  
 
zabudowy nr ……………………………………………….. z dnia ……………………… obejmującej teren 
 
działki nr …………………………… położonej w miejscowości ………………………… wydanej dla  
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………… 

………………………………. 
          (podpis) 

 
 
Oświadczenie stron załącznik nr 2 :  
 
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO WNIOSKU O PRZENIESIENIE DECYZJI O WAR UNKACH ZABUDOWY  
 

Oświadczenie podmiotu wstępującego w miejsce inwestora : 
 
Ja……………………………………………………….. zamieszkała/y ………………………………………... 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Oświadczam, że przyjmuję wszystkie warunki zawarte w decyzji o warunkach zabudowy  
 
nr…………………….. z dnia…………………………………….. obejmującej teren działki nr …………… 
 
 położonej w miejscowości ……………………………………………………………. wydanej na rzecz  
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………… 
 
 

………………………………. 
          (podpis) 

 


