
Załącznik do Karty Usług  
Nr GNP.0143.21.2017.KK 

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

               miejscowość i data 
 
…………………………………………………. 

(imię i nazwisko lub nazwa wnioskodawcy 

występującego o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy) 

 

…………………………………………………. 

(adres zamieszkania lub siedziba) 

 

…………………………………………………. 

(nr telefonu kontaktowego) 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami 
i Planowania Przestrzennego 

                                 Urząd Miejski w Kluczborku 
                                  ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork 

 
WNIOSEK 

O PRZENIESIENIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY   

Na podstawie art. 63 ust.5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073 z późn. zm.)  
 

wnioskuję o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy 
 

nr........................................................................z dnia..................................... 

wydanej przez Burmistrza Miasta Kluczborka, dla 

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

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

na rzecz: 
 
...................................................................................................................................................... 

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

………………………………. 
Data i podpis wnioskodawcy 

 
Załączniki *: 
1. Oświadczenie inwestora, na rzecz którego została wydana decyzja. 
2. Oświadczenie inwestora, na rzecz którego ma zostać przeniesiona decyzja.  
3. ……………………………………………………………… 
4. ………………………………………………………… 
 

*  zaleca się załączenie kserokopii decyzji podziałowej wraz z mapą podziałową w przypadku gdy po wydaniu 
decyzji o warunkach zabudowy działka uległa podziałowi i zmianie uległ numer działki, na którą została wydana 
decyzja o warunkach zabudowy 
 



Załącznik 1. 
…………………………… 

(miejscowość, data) 
 

 
Oświadczenie 

 

inwestora na rzecz którego została wydana  
decyzja o warunkach zabudowy 

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

(imię i nazwisko lub nazwa inwestora, na rzecz którego została wydana decyzja) 

 

oświadczam, że wyrażam zgodę na przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy 

Nr  ………………………………………….. z dnia………………………………... 

wydanej przez Burmistrza Miasta Kluczborka  

 

na rzecz ....................................................................................................................... 
(podać imię i nazwisko lub nazwę inwestora, na rzecz którego ma zostać przeniesiona 

decyzja) 
 
 
 
 
 

............................................................ 
/data,  podpis/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik 2. 
…………………………….. 

                                                                                             (miejscowość, data) 
 
 
 
 

Oświadczenie 
 

inwestora na rzecz którego ma zostać przeniesiona decyzja 
 
 
Ja………………………………………………………………………………………………... 

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

 

oświadczam,  że zapoznałem/łam się z wszystkimi warunkami zawartymi w 

decyzji o warunkach zabudowy 

Nr………………………………………….. z dnia………………………………... 

wydanej przez Burmistrza Miasta Kluczborka ,  
 
dla.......................................................................................................................  

(podać inwestora na rzecz, którego została wydana decyzja o warunkach zabudowy) 
 

oraz, że przyjmuj ę wszystkie warunki zawarte w w/w decyzji. 
 
 
 
 
 

............................................................ 
/data,  podpis/ 

 
 
 
 
 

 

 


