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KARTA INFORMACYJNA 

Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy 
 
I. Podstawa prawna: 

• Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.) 

• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 23 ze zm.) 
 

II. Gdzie mogę załatwić sprawę, kiedy i kto mi w tym pomoże? 
Referat Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej, Zamówień Publicznych i Inwestycji 
Urzędu Gminy Sońsk przy ul. Ciechanowskiej 20, pok. 12, poniedziałek w godz. od 800 do 
1630 od wtorku do czwartku w godz. 800 do 1600 i w godz. od 800 do 1530 w piątek, 
tel.: (23) 671 38 14  
 
III. Jakie informacje i dokumenty muszę dostarczyć? 
Wypełniony wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy  
Załączniki: 
• Oświadczenie strony, na rzecz której została wydana decyzja o warunkach zabudowy, 

o wyrażeniu zgody na przeniesienie decyzji  
• Oświadczenie podmiotu występującego w miejsce dotychczasowego inwestora, że 

przejmuje wszystkie warunki zawarte w wydanej decyzji o warunkach zabudowy 
• Ewentualne upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu 

inwestora. 
 
IV. Ile muszę za to zapłacić? 
Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej w wysokości 56 zł - opłaty dokonuje się 
gotówkowo w kasie Urzędu Gminy Sońsk lub bezgotówkowo na konto Urzędu Gminy, Bank 
Spółdzielczy w Gąsocinie nr 92 8218 0003 2001 0000 1052 0002. Opłaty nie pobiera się 
w przypadku, gdy decyzja o warunkach zabudowy była zwolniona z opłaty skarbowej 
Zwrot opłaty skarbowej następuje na pisemny wniosek zainteresowanego, podając przyczynę 
oraz nr rachunku bankowego, na który ma być dokonany zwrot opłaty skarbowej.  
Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej za pełnomocnictwo - należy załączyć 
w przypadku, gdy wniosek składa pełnomocnik w imieniu Inwestora. Nie podlega zwrotowi 
opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub 
prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii. 
 
V. Ile potrwa załatwienie mojej sprawy? 
Do 30 dni. 
 
VI. Co jeszcze muszę wiedzieć? 
Zgodnie z art. 63 ust. 5. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.) organ, który wydał decyzję, o której mowa 
w art. 59 ust. 1, jest obowiązany, za zgodą strony, na rzecz której decyzja została wydana, do 
przeniesienia tej decyzji na rzecz innej osoby, jeżeli przyjmuje ona wszystkie warunki 
zawarte w tej decyzji. Stronami w postępowaniu o przeniesienie decyzji są jedynie podmioty, 
między którymi ma być dokonane jej przeniesienie. 
Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem 
organu, który wydał decyzję.  
 
Opracowała: Joanna Pisarska 
Zatwierdził: Jerzy Waśniewski 


