URZĄD MIEJSKI W BRZESKU
Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY – JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
Urząd Miejski w Brzesku, ul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko
Referat Budownictwa i Inwestycji
I piętro, pokój nr 113, 114, 115
GODZINY PRACY:
Poniedziałek - piątek: godz. 7.30-15.30
PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U.
z 2017r., poz. 1073 )
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1257)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. – o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 ze zm.)
WYMAGANE DOKUMENTY:
Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy, który powinien zawierac:
1.) imię i nazwisko, adres oraz podpis osoby składającej wniosek,
2.) oświadczenie strony na rzecz, której została wydana decyzja o wyrażeniu zgody na
przeniesienie decyzji na rzecz innego podmiotu,
3.) oświadczenie strony na rzecz, której zostanie przeniesiona decyzja o przyjęciu
wszystkich warunków zawartych w decyzji,
4.) dowód opłaty skarbowej,
5.) ewentualne pełnomocnictwo
OPŁATY:
Opłata skarbowa w kwocie 56 zł. Nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności
urzędowej, w sprawach budownictwa mieszkaniowego zgodnie z art. 2 ust 1 pkt 2 ustawy
z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.
Opłata skarbowa w kwocie 17 zł za złożenie pełnomocnictwa ( w przypadku gdy
wnioskodawca działa przez pełnomocnika )
Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego
małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Numer rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Brzesku, na który należy dokonywa
wpłaty z tytułu opłaty skarbowej oraz innych opłat stanowiących dochód budżetu gminy:
72 8591 0007 0100 0902 1786 0004.
TRYB ODWOŁAWCZY:
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Tarnowie, ul. Bema 17 za pośrednictwem Burmistrza Brzeska w terminie
14 dni od daty otrzymania decyzji.
PROCEDURA:
1. Rozpatrzenie wniosku.
2. Wydanie decyzji.
UWAGI:
Stronami w postępowaniu o przeniesienie decyzji są jedynie podmioty, między którymi ma
być dokonane jej przeniesienie.

