Kutno, dnia .........................................

.................................................................................
WNIOSKODAWCA
(Imię i nazwisko wnioskodawcy, nazwa firmy)

.................................................................................
.................................................................................
(dokładny adres zamieszkania/ siedziby firmy)

.................................................................................
(Nr telefonu)

PREZYDENT
MIASTA KUTNO
Wni os ek
o prz e nie sie ni e dec yzji o w ar unk a c h za budowy
Na podstawie art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t. j. Dz.U. z 2012 r. poz. 647 i poz. 951.), wnoszę o przeniesienie decyzji
o ustaleniu warunków zabudowy z dnia .................................. Nr ................................
znak: .............................. dla inwestycji ...............................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
na działce położonej w Kutnie przy ul. .......................................... o Nr ew. .........................
wydanej dla inwestora: .........................................................................................................
zam. ......................................................................................................................................................
na rzecz wnioskodawcy ........................................................................................................................
Jednocześnie oświadczam, że przyjmuję wszystkie warunki zawarte w ww. decyzji / załączam
oświadczenie wnioskodawcy o przyjęciu wszystkich warunków zawartych w ww. decyzji. *

Załączniki:
Zgoda poprzedniego inwestora na przeniesienie jego decyzji na rzecz wnioskodawcy
Dowód zapłaty opłaty skarbowej za przeniesienie decyzji (** opłata w wysokości 56,- zł )

......................................................................
(podpis wnioskodawcy lub pełnomocnika)

* Niepotrzebne skreślić
** Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r.poz.1282z późn. zm.)

OBJAŚNIENIA
Opłaty skarbowej należy dokonać w kasie Urzędu Miasta Kutno lub na rachunek bankowy
Urzędu: BANK BGŻ S.A. Nr Konta 26 2030 0045 1110 0000 0158 3550
Na podstawie przepisów art. 9 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej,
w przypadku, gdy mimo zapłacenia opłaty skarbowej nie wydano decyzji o przeniesieniu,
opłata skarbowa podlega zwrotowi w okresie 5 lat licząc od końca roku, w którym dokonano
zapłaty.
Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek zainteresowanego.
Stosowny wniosek należy złożyć do Wydziału Finansów i Budżetu Urzędu Miasta Kutno,
Pl. Piłsudskiego 18 podając Nr rachunku bankowego, na który ma być dokonany zwrot opłaty
skarbowej.
Uwaga:
Nie podlega zwrotowi opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie
pełnomocnictwa.

