
Karta usługi Nr 3/RNG 

 PRZENIESIENIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY 

Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie 

ul. Marszałka Piłsudskiego 2 

64-400 MIĘDZYCHÓD 

I. Forma realizacji usługi: 

 osobiście  przez pełnomocnika  listownie  fax  elektronicznie 

 inny: Nie dotyczy 

II. Podmioty uprawnione do skorzystania z usługi: 

Każdy, kto jest zainteresowany przeniesieniem decyzji o warunkach zabudowy. 

III. Opis usługi: 

Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy następuje wyłącznie na wniosek podmiotów, między którymi 
ma być dokonane przeniesienie.  

IV. Wymagane dokumenty do realizacji usługi: 

1) wniosek zgłoszony pisemnie, 

2) dokument potwierdzający uiszczenie opłaty za przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy, 

3) pełnomocnictwo (jeśli zostało udzielone). 

V. Niezbędne opłaty do uiszczenia: 

1) 56,00 zł za wydanie decyzji o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy, 
2) 17 zł za udzielone pełnomocnictwo. 

Wysokość opłaty i sposób jej uregulowania normuje ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. 

Zachęcamy do skorzystania z dostępnego na stronie internetowej generatora druku przelewu. 

Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy Gminy Międzychód Nr 31 1020 4027 0000 1302 1219 1849.  
Uiszczenia opłaty można dokonać bezpośrednio poprzez przelew bankowy lub w każdym punkcie przyjmowania 
opłat. 

VI. Termin i sposób realizacji usługi: 

Do miesiąca. 

VII. Stanowisko odpowiedzialne za realizację usługi: 

Stanowisko ds. planowania przestrzennego 

Referat/komórka odrębna:  Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej 

pokój:  302 telefon bezpośredni 0-95 748 8116 

adres e-mail: marta.mamzer@miedzychod.pl 

VIII. Tryb odwoławczy:  

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Międzychodu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, 
przesyłając je na adres: Burmistrz Międzychodu, Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie, ul. Marszałka 
Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód. 

IX. Podstawa prawna realizacji usługi:  

1) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, 
2) ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

3) ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej . 

X. Dodatkowe informacje/uwagi: 

 

XI. Formularze i wnioski do usługi: 

1) wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy. 

Niniejsza karta zawiera opis podstawowej procedury i może nie uwzględniać szczególnych przypadków 

związanych z załatwieniem danej sprawy, wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Treść karty nie może 

być źródłem praw lub obowiązków wnioskodawcy, organu lub osób trzecich.  

 


