
..................................                 Rewal, dnia ...........................  r. 
                                 Nazwisko i imię 

.................................. 
                                  Ulica i nr domu 

.................................. 
                                   Miejscowość 

.................................. 
                                    nr telefonu 

                                                  

 
                                                               Wójt Gminy Rewal 

                                                                          72-344 Rewal ul. Mickiewicza 19 
 

 

 
WNIOSEK 

o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy 
 

 
Na podstawie art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 j.t. ze zmianami)  

wnoszę o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy nr …….…………….. znak 

……………….……..………. z dnia …………………………………….. wydanej przez 

Wójta Gminy Rewal na rzecz    ………………………………………….…………………. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 
(podać imię i nazwisko lub nazwę inwestora na rzecz którego została wydana decyzja o warunkach zabudowy) 

 

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

 

 

 
Załączniki: (zaznaczyć „v”, które załączniki zostały podłączone do wniosku) 

1. Kopię decyzji o warunkach zabudowy wyżej wymienionej. 

2. Oświadczenie strony na rzecz której została wydana decyzja o warunkach zabudowy 

3. Oświadczenie wnioskodawcy ubiegającego się o przeniesienie decyzji o warunkach 

zabudowy. 

4. Dowód wpłaty opłaty skarbowej – 56 zł (ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie 

skarbowej  Dz. U. z 2015 r., poz. 783 j.t. z późniejszymi zmianami)  

+ opłata skarbowa 17 zł - w przypadku ustanowienia pełnomocnika. 



Oświadczenie strony na rzecz której została wydana decyzja o warunkach 
zabudowy 
 

 
OŚWIADCZENIE 

 
Ja ...…………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 
(imię i nazwisko lub nazwa dotychczasowego inwestora, adres zamieszkania lub siedziba) 

 

niżej podpisany, oświadczam, że wyrażam zgodę na przeniesienie decyzji  

o warunkach zabudowy Nr ……….…………. znak: …………………………………..  

z dnia ……………...…….. wydanej przez Wójta Gminy Rewal  

na rzecz …………………………………………………………………..……...................... 

………………………………………………………………………………………………….. 
(imię i nazwisko lub nazwa wnioskodawcy występującego o przeniesienie decyzji, adres zamieszkania lub siedziba) 

 
 
 

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

 
 
 
 
Oświadczenie wnioskodawcy ubiegającego się o przeniesienie decyzji  
o warunkach zabudowy. 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
Ja …………………………………...………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

(imię i nazwisko lub nazwa wnioskodawcy występującego o przeniesienie decyzji, adres zamieszkania lub siedziba) 

niżej podpisany, oświadczam, że przyjmuję wszystkie warunki zawarte w decyzji  

o warunkach zabudowy Nr ……………..…. znak: …………………………………..  

z dnia ……………………...… wydanej przez Wójta Gminy Rewal  

na rzecz ……….............................................................................................................. 

………………………………………………………...………………………………………... 

(imię i nazwisko lub nazwa dotychczasowego inwestora, adres zamieszkania lub siedziba)) 

 
 
 

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


