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KARTA USŁUGI
Nr 34
z dnia
20.05.2015r.
AKTUALIZACJA
z dnia
31.01.2022r.

NAZWA USŁUGI
PRZENIESIENIE WARUNKÓW ZABUDOWY
OPIS USŁUGI
Usługa umożliwia złożenie do Urzędu Gminy w Sicienku wniosku o przeniesienie decyzji
o warunkach zabudowy.
KOGO DOTYCZY USŁUGA – Każdego, kto jest zainteresowany przeniesieniem decyzji
o warunkach zabudowy na jego rzecz
CZAS REALIZACJI
Do 1 miesiąca od dnia wpływu wniosku do Urzędu Gminy w Sicienku.
Do tego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonywania
określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych
z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
WYMAGANE DOKUMENTY
•
•

Wniosek
Załączniki:
- kopia wydanej decyzji;
- kopia aktu notarialnego w przypadku, jeżeli nastąpiło przeniesienie prawa własności
nieruchomości;
- pisemne wyrażenie zgody na przeniesienie warunków zabudowy na rzecz innej osoby;
w/w pisemna może być zawarta w treści aktu notarialnego;
- inne np. pełnomocnictwo, upoważnienie;
- dowód opłaty skarbowej.

OPŁATY
- 56 zł - za przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na rzecz innej
osoby;
- 17 zł za ustanowienie pełnomocnictwa – tylko w przypadku przedłożenia pełnomocnictwa lub
prokury.

Podstawę prawną stanowi ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – załącznik do
ustawy „Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia” – Część I
kolumna 2. ust. 9 oraz część IV kolumna 3.
Ponadto zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, nie
podlega opłacie skarbowej wydanie decyzji o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy
w sprawach budownictwa mieszkaniowego.

Opłatę skarbowa jest wnoszona na rachunek gminy podany poniżej:
Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy, Oddział Sicienko,
Numer: 70 8142 1046 0000 0127 2000 0007
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku
TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za
pośrednictwem Wójta Gminy Sicienko w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia stronom postępowania.
Ponadto, zgodnie z art. 127a w/w Kodeksu postępowania administracyjnego, strona 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 organowi administracji publicznej
oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania,
decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
PODSTAWA PRAWNA
•
•
•

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2021 r. poz. 741)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r.
poz. 735)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1923)

MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA - Urząd Gminy w Sicienku, ul. Mrotecka 9, 86-014 Sicienko,
Referat Planowania i Ochrony Środowiska
NUMER TELEFONU I FAXU - tel.: +48 52 31 17 461, 48 52 31 17 462
ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP – www.bip.sicienko.pl
DNI I GODZINY PRACY URZĘDU – Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30 - 15.30,
Wtorek 7.30 - 17.00, Piątek 7.30 - 14.00
INFORMACJE DODATKOWE
•
•

Wniosek o przeniesienie warunków zabudowy składa osoba, na której rzecz warunki mają
zostać przeniesione.
Przeniesienie decyzji na rzecz innej osoby następuje, jeżeli przyjmuje ona wszystkie warunki
zawarte w tej decyzji.

FORMULARZE DO POBRANIA
Załącznik 1: Wniosek o przeniesienie warunków zabudowy

