
Brochów, dnia ................................. 
...................................................................... 

...................................................................... 
(imię i nazwisko) 

..................................................................... 

..................................................................... 

...................................................................... 
(adres wnioskodawcy, telefon) 

 
Wójt Gminy Brochów 
Brochów 125 
05-088 Brochów 

 
 

W N I O S E K 
o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy 

 
 
Na podstawie art.63 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym wnoszę o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy NR ......................................... 

z dnia .............................................. r. znak: ........................................................ wydanej przez Wójta 

Gminy Brochów na rzecz  

..................................………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko lub nazwę inwestora na rzecz którego została wydana decyzja o warunkach zabudowy) 

..................................………………………………………………………………………………… 

dla zmiany zagospodarowania terenu obejmującej:……………………............................................. 

……………………………………………………………………………………………………… 

na działce Nr ewid………….……… w  miejscowości …...…………………………... gminie 

Brochów. 

 
 
Do wniosku załączam: 

1. kopię decyzji o warunkach zabudowy wymienionej wyżej, 
2. oświadczenie strony na rzecz której została wydana decyzja o warunkach zabudowy, 
3. oświadczenie wnioskodawcy ubiegającego się o przeniesienie decyzji o warunkach 

zabudowy, 
4. dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 56 zł 

 
 

...................................................................... 
(podpis) 

 
Administratorem zamieszczonych w formularzu danych osobowych jest Wójt Gminy Brochów z siedzibą w Brochowie, 
Brochów 125, 05-088 Brochów. Dane zbierane są wyłącznie w celu wydania decyzji, postanowienia, zaświadczenia. Ma 
Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z 
przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Klauzule informacyjne znajdują 
się na stronie brochow.bip.org.pl, zakładka Ochrona Danych Osobowy  



Oświadczenie inwestora  
na rzecz którego została wydana decyzja o warunkach zabudowy 

 
 
 
 
 
 
 
 

O Ś W I A D C Z E N I E 
 

Ja 
………………………………………………………………………………………………….. 

(imię i nazwisko lub nazwa dotychczasowego inwestora, adres zamieszkania lub siedziba) 

niżej podpisany, oświadczam, że wyrażam zgodę na przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy  

Nr ........................................ z dnia .......................................... znak: .................................................. 

wydanej przez Wójta Gminy Brochów na rzecz …………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………........... 

…………………………………………………………………………………………………........... 
(imię i nazwisko lub nazwa inwestora na rzecz którego została wydana decyzja o warunkach zabudowy, 

adres zamieszkania lub siedziba) 

 
 
 

……………………………………………. 
(podpis i data) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Administratorem zamieszczonych w formularzu danych osobowych jest Wójt Gminy Brochów z siedzibą w Brochowie, 
Brochów 125, 05-088 Brochów. Dane zbierane są wyłącznie w celu wydania decyzji, postanowienia, zaświadczenia. Ma 
Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z 
przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Klauzule informacyjne znajdują 
się na stronie brochow.bip.org.pl, zakładka Ochrona Danych Osobowy  



Oświadczenie wnioskodawcy  
ubiegającego się o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy  

w miejsce dotychczasowego inwestora: 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Ś W I A D C Z E N I E 
 

Ja 
………………………………………………………………………………………………….. 

(imię i nazwisko lub nazwa wnioskodawcy, adres zamieszkania lub siedziba) 

niżej podpisany, oświadczam, że przyjmuję wszystkie warunki zawarte decyzji o warunkach 

zabudowy Nr .................................. z dnia .......................................... znak: ....................................... 

wydanej przez Wójta Gminy Brochów na rzecz …………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………........... 

…………………………………………………………………………………………………........... 
(imię i nazwisko lub nazwa inwestora na rzecz którego została wydana decyzja o warunkach zabudowy, 

adres zamieszkania lub siedziba) 

 
o przeniesienie której występuję. 
 
 
 

……………………………………………. 
(podpis i data) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Administratorem zamieszczonych w formularzu danych osobowych jest Wójt Gminy Brochów z siedzibą w Brochowie, 
Brochów 125, 05-088 Brochów. Dane zbierane są wyłącznie w celu wydania decyzji, postanowienia, zaświadczenia. Ma 
Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z 
przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Klauzule informacyjne znajdują się 
na stronie brochow.bip.org.pl, zakładka Ochrona Danych Osobowy 


