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WYDZIAŁ ODPOWIEDZIALNY: 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego 

Pokój 139 

tel. wewn. :222 

INFORMACJE: 

I ETAP - złożenie wniosku o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz 

innej osoby: 

Załączniki do wniosku o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy:  

1) oświadczenie inwestora, na rzecz którego decyzja została wydana, o wyrażeniu 

zgody na przeniesienie tej decyzji na rzecz innej osoby, 

2) oświadczenie inwestora, na rzecz którego ma zostać przeniesiona decyzja dot. 

woli przyjęcia na siebie wszystkich warunków zawartych w decyzji o ustaleniu 

warunków zabudowy. 

Jeżeli po wydaniu decyzji, która ma być przeniesiona, nastąpił podział i zmianie uległ 

numer działki objętej wydaną decyzją – zaleca się dołączyć do wniosku 1 egzemplarz 

kserokopii decyzji podziałowej wraz z mapą podziałową. 

W przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika, do wniosku należy dołączyć 

stosowne pełnomocnictwo oraz oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie 

dokumentu pełnomocnictwa (w wysokości 17 zł). 

Miejsce składania wniosku:  

1) Punkt kancelaryjny -  pok. 133, 

2)  Drogą pocztową pod adresem: Urząd Miejski w Kluczborku, ul. Katowicka 1,  

46- 200 Kluczbork. 

Wniosek do pobrania w pok.139  lub poniżej w załączeniu. 

http://www.kluczbork.eu/


II ETAP – odbiór decyzji o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy na rzecz 

innej osoby: 

1) Odbiór osobisty -  pok. 139, 

2)  Decyzje wydawane są jedynie po okazaniu dowodu opłaty. 

OPŁATY: 

1) Opłata za przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 

na rzecz innej osoby – 56,00zł. ( słownie: pięćdziesiąt sześć złotych 00/100), 

2) Opłata skarbowa za pełnomocnictwo – 17,00zł. (słownie: siedemnaście złotych 

00/100) 

Opłaty można wnieść: 

- bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miejskiego w Kluczborku nr rachunku  55 1240 

1662 1111 0000 2655 9410 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 

Nie później niż w ciągu miesiąca, a przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej - 

nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. 

TRYB ODWOŁAWCZY: 

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za 

pośrednictwem Burmistrza Miasta Kluczborka, w terminie 14 dni od dnia otrzymania 

decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa 

do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. 

Z dniem doręczenia Burmistrzowi Miasta Kluczborka oświadczenia o zrzeczeniu się 

prawa do wniesienia odwołania, przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się 

ostateczna i prawomocna. 

PODSTAWA PRAWNA: 

1) Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz.U. z 2020r. poz. 293 z późn. zm.), 

2) Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020r. poz. 1546 z 

późn. zm.), 

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

2020r. poz. 256 z późn. zm.). 

WZÓR WNIOSKU: 

w załączeniu 



UWAGI  DODATKOWE: 

1) W przypadku stwierdzenia, iż wniosek jest niekompletny, tut. organ wzywa 

wnioskodawcę do uzupełnienia braków w terminie 7 dni (od daty otrzymania pisma) 

- art. 64 § 2 Kpa. Nieuzupełnienie braków w terminie spowoduje pozostawienie 

wniosku bez rozpoznania, 

2) Organ, który wydał decyzję o warunkach zabudowy jest obowiązany, za zgodą 

strony, na rzecz której decyzja została wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz 

innej osoby, jeżeli przyjmuje ona wszystkie warunki zawarte w tej decyzji, 

3) Stronami w postępowaniu o przeniesienie decyzji są jedynie podmioty, między 

którymi ma być dokonane jej przeniesienie. 

Wersja: 3 03.12.2020r. KK 

 


