Brzesko, dnia: ………….……..………..

(pieczątka wpływu)

NZ:ITK.III.6730. ……..…....… / ….…...…......

B U R M I S T R Z
B R Z E S K A
Wydział Infrastruktury Technicznej i Komunalnej
REFERAT BUDOWNICTWA I INWESTYCJI

WNIOSEK O PRZENIESIENIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY
WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI
WNIOSKODAWCA:

………………….……..…………………….................................................................................................
(imię, nazwisko, adres zamieszkania - pole obowiązkowe)

PEŁNOMOCNIK:

……………..…..…………..……………….................................................................................................
(jeżeli występuje, imię, nazwisko - pole nieobowiązkowe)

DANE DO KORESPONDENCJI: …………………...…...…………………….................................................................................................
(wnioskodawcy lub pełnomocnika - pole obowiązkowe)
TELEFON KONTAKTOWY: ………....……………...................... E.MAIL: …………….………….…………………………....................
(pole nieobowiązkowe)

WNOSZĘ O PRZENIESIENIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY
NR: …...……..……..……………………………………………………………………….………………………Z DNIA: ………..……………………………….……….
WYDANEJ DLA INWESTORA: ………………………………………………………………...................................................................................
(imię, nazwisko, adres zamieszkania)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
INWESTYCJA DOTYCZY MIEJSCOWOŚCI: ………………………………….…………………………………………………………………………………………
NUMERY DZIAŁEK: ……………………………………....………………………….…………………………………………………………………………………………
NA RZECZ: ………….……..…………………….......................................................................................................................................
(imię, nazwisko, adres zamieszkania)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………….………………………………………………………….
(podpis wnioskodawcy)

DO NINIEJSZEGO WNIOSKU ZAŁĄCZAM:
1. Zgoda strony (na rzecz której została wydana decyzja), na jej przeniesienie
2. Oświadczenie strony (na rzecz której decyzja ma zostać przeniesiona)
o przyjęciu wszystkich warunków zawartych w wydanej decyzji
3. Dowód opłaty skarbowej 56zł (z wyłączeniem budynków mieszkalnych)
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ZGODA STRONY (na rzecz której decyzja została wydana)
NA PRZENIESIENIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY

…………………..……………………………………………………………………………………………………………………….......................................................
.....……………………………………………………………………………………………………………………………………….......................................................
/imię i nazwisko oraz adres strony na rzecz, której została wydana decyzja o warunkach zabudowy/

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy :
………………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................
/ podać nr, datę decyzji i nazwa organu, który je wydał/

na rzecz………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………….……….
………………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................
/imię i nazwisko oraz adres strony na rzecz, której ma zostac przeniesiona decyzja o warunkach zabudowy/

........................................................
/czytelny podpis/

OŚWIADCZENIE STRONY (na rzecz której decyzja ma zostać przeniesiona)
O PRZYJĘCIU WSZYSTKICH WARUNKÓW ZAWARTYCH W DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY

…………………..……………………………………………………………………………………………………………………….......................................................
.....……………………………………………………………………………………………………………………………………….......................................................
/imię i nazwisko oraz adres strony na rzecz, której ma zostac przeniesiona decyzja o warunkach zabudowy/

Oświadczam, że przyjmuję wszystkie warunki zawarte w decyzji o warunkach zabudowy :
………………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................
/ podać nr, datę decyzji i nazwa organu, który je wydał/

wydanej na rzecz………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................
/imię i nazwisko oraz adres strony na rzecz, której została wydana decyzja o warunkach zabudowy/

........................................................
/czytelny podpis/
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