
…………………..…………………………...…...                ……………….………………… 
(Pełna nazwa, imię, nazwisko wnioskodawcy)       (miejscowość, data) 

…………………..…………………………...…...   
(Adres zamieszkania lub siedziby, adres do korespondencji) 

…………………..…………………………...…... 
(Kontakt: nr telefonu, adres e-mail)    

…………………..…………………………...…... 

…………………..…………………………...…... 

(Dane pełnomocnika)        Burmistrz Cegłowa 

 ul. Kościuszki 4 

  05-319 Cegłów 
 

WNIOSEK 

o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy 

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

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.), wnoszę o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy wydanej przez 

Wójta Gminy Cegłów dla inwestycji polegającej na ………………………………………………………………. 

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

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

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

(proszę oznaczyć rodzaj inwestycji, lokalizację oraz dane inwestora na rzecz którego została wydana decyzja) 

w dniu …………………………………………… znak decyzji: ……………..…………………………………  

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

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

(proszę oznaczyć dane inwestora na rzecz którego ma zostać przeniesiona decyzja) 

 

 

…………………………………………… 

(podpis wnioskodawcy lub osoby 

upoważnionej) 

 

Przedkładam następujące załączniki: 

 Oświadczenie stron – (przykładowy wzór stanowi załącznik nr 1) 

 Dowód dokonania opłaty skarbowej za wydanie decyzji – 56 zł (jeśli wymagane) 

 Dowód dokonania opłaty skarbowej za pełnomocnictwo – 17 zł (jeśli wymagane) 

Decyzję:          

odbiorę osobiście*/ proszę wysłać pocztą*                            tel. 25 759 59 46 

*- niepotrzebne skreślić email:                                    j.majewski@ceglow.pl



Załącznik nr 1 do wniosku o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy 

A. Oświadczenie strony na rzecz której decyzja została wydana: 

Ja, niżej podpisany/a …………………………………………………………………………… 
(wskazać imię i nazwisko lub nazwę inwestora) 

oświadczam, iż wyrażam zgodę na przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy 

…………………………………………………………………………………………………... 
(wskazać znak decyzji i organ, który ją wydał) 

na rzecz …………………………………………………………………………………………. 
(wskazać imię i nazwisko lub nazwę, wstępującego w miejsce inwestora) 

 

            ………………………………………… 

(podpis) 

B. Oświadczenie podmiotu wstępującego w miejsce inwestora: 

Ja, niżej podpisany/a …………………………………………………………………………… 
(wskazać imię i nazwisko lub nazwę inwestora) 

oświadczam, iż przyjmuje wszystkie warunki zawarte w decyzji o warunkach zabudowy 

…………………………………………………………………………………………………... 
(wskazać znak decyzji i organ, który ją wydał) 

wydanej na rzecz ……………………………………………………………..…………………. 
(wskazać imię i nazwisko lub nazwę podmiotu na rzecz którego została wydana decyzja) 

 

            ………………………………………… 

(podpis) 
 


