URZĄD GMINY W KORYCINIE
16 – 140 Korycin, ul. Knyszyńska 2a
Telefon 85 722 91 96, fax 85 722 91 80
www.korycin.pl, e-mail korycin@kki.net.pl
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PRZENIESIENIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY

- art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z póżn. zm.)
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006r. Nr 225,
poz. 1635 z późn. zm.)
Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
* prawomocna kopia decyzji o warunkach zabudowy,
* zgoda strony na rzecz której została wydana decyzja o warunkach zabudowy
(druk własny do pobrania),
- w przypadku składania dokumentów przez przedstawiciela – pełnomocnictwo
do reprezentowania wnioskodawcy (oryginał lub kopia poświadczona urzędowo
za zgodność z oryginałem),
- dowód opłaty skarbowej
Brak
- od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł
(nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu
lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty
skarbowej),
- od przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy – 56 zł (sprawy budownictwa
mieszkaniowego nie podlegają opłatom skarbowym),
- opłaty dokonuje się w Urzędzie Gminy lub na rachunek bankowy Urzędu
Gminy Nr 44807700000000010120000010
Nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania
Urząd Gminy Korycin, pok. nr 7
ul. Knyszyńska 2a
16 - 140 Korycin
tel. 85 722 91 96
e-mail: korycin@kki.net.pl
poniedziałek - piątek w godz. 730 - 1530
Inspektor ds. Inwestycji, Zamówień Publicznych i Gospodarki Przestrzennej
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za
pośrednictwem Wójta Gminy Korycin w ciągu 14 dni od daty jej doręczenia.
Brak
Postępowanie kończy się wydaniem decyzji o przeniesieniu decyzji o warunkach
zabudowy
Janusz Rak

