
Nr sprawy: 
Poręba, dnia ……………………...

Tel. Kontaktowy:
Wnioskodawca/Inwestor:

(imię i nazwisko oraz adres)

Pełnomocnik wnioskodawcy /inwestora,
(jeżeli taki został ustanowiony):

 

(imię i nazwisko oraz adres)

BURMISTRZ MIASTA PORĘBA

ul. Dworcowa 1, 42-480 Poręba

WNIOSEK
o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

Na podstawie art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym (t.j.Dz.U. z 2012 roku, poz. 647 z późn. zm.), zwracam się o przeniesienie decyzji o

warunkach zabudowy Nr GMR.-7331-1-0035/10  z dnia 19.08.2010r.,  wydanej  przez Burmistrza

Miasta Poręba na rzecz Gminy Poręba z siedzibą w Porębie przy ul. Dworcowej 1,

w części obejmującej budowę garażu/ów na działce/kach nr ew.:

w Porębie przy ul. Zakładowej.

Do wniosku należy dołączyć:

− dowód opłaty skarbowej za przeniesienie decyzji o

warunkach zabudowy,

Opłatę skarbową w wysokości 56,00zł można dokonać:

− w siedzibie Urzędu Miasta Poręba – kasa w pok. nr 4 

czynna w Pn 8.30 - 14.00, od Wt- do Pt 8.30-13.00, lub

− na rachunek bankowy: Bank Polskiej Spółdzielczości SA

w Warszawie Oddział w Katowicach Filia w Porębie

nr konta 38 1930 1334 2002 0200 0060 0002

Dodatkowa  informacja: decyzja  o  warunkach  zabudowy  Nr  GMR.-7331-1-0035/10  z  dnia

19.08.2010r. dostępna jest na stronie internetowej: http://www.umporeba.pl/formularze.php

...............................................................
(podpis wnioskodawcy)
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A. Oświadczenie podmiotu wstępującego w miejsce inwestora:

Ja 
(imię i nazwisko lub nazwa instytucji)

oświadczam, że przyjmuję wszystkie warunki zawarte w decyzji o warunkach zabudowy

NrGMR.-7331-1-0035/10 z dnia 19.08.2010r., wydanej przez Burmistrza Miasta Poręba na rzecz

Gminy Poręba z siedzibą w Porębie przy ul. Dworcowej 1.

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

B. Oświadczenie strony na rzecz której decyzja została wydana:

Ja Marek Śliwa – Burmistrz Miasta Poręba reprezentujący Gminę Poręba oświadczam, że

wyrażam zgodę na przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy Nr GMR.-7331-1-0035/10 z

dnia 19.08.2010r.,

na rzecz .....................................................................................................................................

(imię i nazwisko lub nazwa występującego z wnioskiem)

.....................................................
(podpis)

Uwaga:
−      wnioskodawca wypełnia tylko część   A  

2/2


	TextBox116: 
	TextBox115: 
	TextBox114: 
	TextBox113: 
	TextBox112: 
	TextBox111: 
	TextBox11: 
	TextBox1: 
	TextBox117: 


