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KUP-GP-04  GP.6730……2016 

 

UZYSKANIE DECYZJI W SPRAWIE PRZENIESIENIA  

DECYZJI O USTALENIU WARUNKÓW ZABUDOWY 
 

 

WYMAGANE DOKUMENTY 
1. Wniosek – druk dostępny w Urzędzie Gminy i Miasta Stawiszyn, pokój nr 12 oraz  w Biuletynie  Informacji 

Publicznej Urzędu w zakładce Jak załatwić sprawę 

2. Oświadczenie wnioskodawcy dotyczące woli przyjęcia na siebie wszystkich warunków zawartych w decyzji 

o ustaleniu warunków zabudowy. 

3. Oświadczenie strony, na rzecz której decyzja została wydana, o wyrażeniu zgody  

na przeniesienie tej decyzji na rzecz innej osoby. 

 
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY 
Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie 

Referat ochrony środowiska, gospodarki przestrzennej i nieruchomości 

Stanowisko ds. planowania przestrzennego 

Pokój nr 12 

tel. 62- 7528079, e-mail : planowanie.przestrzenne@stawiszyn.pl 

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY 
Do 30 dni, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni. 

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY 
Wydawana jest decyzja administracyjna. 

 

OPŁATY 

56, 00 zł za wydanie decyzji. 

Opłacie skarbowej nie podlega dokonanie czynności urzędowej na wniosek o wydanie decyzji  

o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy dla spraw budownictwa mieszkaniowego. 

 

Opłatę należy uiścić na rachunek Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie ul. Szosa Pleszewska 3  

nr 82 8407 0003 0500 0101 2000 0005 lub w kasie tut. Urzędu w godz. 8.30-14.30 

Dowód uiszczenia opłaty należy dołączyć do składanych dokumentów 

 

TRYB ODWOŁAWCZY 
Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu,  

za pośrednictwem Burmistrza Stawiszyna w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.  

 

PODSTAWA PRAWNA 

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

(tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.). 

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016r., poz.23). 

3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2015 r., poz.783 ze zm.). 

DODATKOWE INFORMACJE 
 

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. Stronami w postępowaniu o przeniesienie decyzji są jedynie podmioty, między którymi ma być dokonane jej 

przeniesienie. 
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