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PRZENIESIENIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY NA RZECZ INNEJ OSOBY 
  
I. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: 

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa - Referat Urbanistyki i Budownictwa 
 
II. PODSTAWA PRAWNA: 

Art.63 ust.5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. , 
poz.1945); 

 
III. WYMAGANE DOKUMENTY: 

1. Wniosek o przeniesienie decyzji. 
2. Zgoda strony, na rzecz której decyzja została wydana. 
3. Oświadczenie wnioskodawcy o przyjęciu wszystkich warunków zawartych w decyzji. 
4. Dowód wpłaty należnej opłaty skarbowej. 

 
IV. OPŁATY: 

Skarbowa: 
-   opłata od przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby- 56 zł 
- pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu inwestora, jeżeli zachodzi potrzeba ustanowienia   

pełnomocnictwa  -17 zł  
 
płatne gotówką w kasach Biura Obsługi Interesanta pracujących: poniedziałek w godz.7.45 – 18.00, wtorek, środa, 
czwartek, piątek w godz. 7.45 – 15.45 lub przelewem na konto Urzędu Miasta Siedlce w ING Bank Śląski S.A. 
o/Siedlce 22 1050 0099 6192 5550 1000 0010. 

       Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej nie podlega opłacie skarbowej 
dokonanie czynności urzędowej w sprawach budownictwa mieszkaniowego. Zwalnia się z opłaty skarbowej 
podmioty określone w art. 7 wyżej cytowanej ustawy o opłacie skarbowej, w tym jednostki budżetowe i jednostki 
samorządu terytorialnego. 

 
V. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: 

Biuro Obsługi Interesanta, stanowisko nr 2 pracuje: poniedziałek w godz.7.45 – 18.00., wtorek, środa, czwartek, 
piątek w godz.7.45 – 15.45  

 
VI. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY: 

Decyzja o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby 

 
VII. TERMIN ZAŁATWIENIA: 

do 30 dni 
 

VIII. TRYB ODWOŁAWCZY: 
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach, za pośrednictwem Prezydenta 
Miasta Siedlce, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Odwołanie można składać w Biurze Obsługi 
interesanta, stanowisko nr 4. 

 
UWAGI: 

Zgodnie z art.6, ust.1, pkt.1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 z późn.zm.)  
obowiązek zapłaty opłaty skarbowej od dokonania czynności urzędowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o dokonanie 
czynności urzędowej. 
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