
Data aktualizacji:  styczeń 2016r. 

 

KARTA INFORMACYJNA 
 

Symbol komórki odpowiedzialnej 
RAN 

 

U R Z Ą D  G M I N Y  B O J S Z O W Y  

Referat Planowania Przestrzennego, Geodezji, 
Nieruchomości i Rolnictwa 

 

 ul. Gaikowa 35, 43-220 Bojszowy,  
tel. 32/ 21-89-366 wew. 116, 109 , fax. 32/ 21-89-071 

 

Numer procedury 
 

14 

 

 

Nazwa procedury: 
Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy 

 

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2015r., poz. 199 z późn. zm.) , 
 

Wymagane dokumenty: 
Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy, oświadczenie nowego 
inwestora o przyjęciu wszystkich warunków decyzji, zgoda poprzedniego inwestora na 
przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy.  
 

Opłaty: 

 
Opłata skarbowa – w sprawach budownictwa mieszkaniowego wnioski i decyzje są 
zwolnione z opłat. Jeśli wniosek dotyczy inwestycji o innym charakterze (np.: budynku 
usługowego, garażu o powierzchni ponad 10m

2
) uiszcza się opłatę skarbową w 

oparciu o art. 1 ust. 1 pkt. 1 litera „a” ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej 
(t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 783 z późn. zm.) w wysokości 56 zł (wraz ze złożeniem 
wniosku o przeniesienie decyzji na rzecz innej osoby). 
 
Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można gotówką w kasie Urzędu Gminy 
Bojszowy, ul. Gaikowa 35, 43-220 Bojszowy pok. 1 lub przelewem na rachunek 
bankowy Gminy Bojszowy prowadzony przez BS Tychy nr 80 84350004 0000 0000 
4444 0002 

Termin załatwienia: 

Niezwłocznie, jednak nie później niż do 30 dni od daty kompletu dokumentów. 

Miejsce złożenia dokumentów 

 
Wniosek należy złożyć w sekretariacie urzędu lub przesłać na adres  
Urząd Gminy Bojszowy  
ul. Gaikowa 35,  
43-220 Bojszowy. 
 
Sekretariat Urzędu Gminy 
I Piętro, pokój nr 9 
 
Godziny urzędowania 
Poniedziałek 7.30-17.00 
Wtorek-Czwartek 7.30-15.30 
Piątek 7.30-14.00 



Data aktualizacji:  styczeń 2016r. 

 

Tryb odwoławczy 
 
Na decyzję służy prawo odwołania do Samorządowego Kolegium w Katowicach za 
pośrednictwem Wójta Gminy w terminie 14 dni od daty jej doręczenia 
 

Dodatkowe informacje: W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie 
wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w sekretariacie urzędu lub w Referacie. 

Pliki do pobrania: - WNIOSEK o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy.doc  
- WNIOSEK o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy.pdf  

 
    

 

 
 

http://admin.bip.bojszowy.pl/files/fck/291/file/PROCEDURY/2016/RAN/RAN_14_wniosek_przepisanie_WZ.doc
http://admin.bip.bojszowy.pl/files/fck/291/file/PROCEDURY/2016/RAN/RAN_14_wniosek_przepisanie_WZ.pdf

