
URZĄD GMINY 
WOLA

KRZYSZTOPORSKA
ul. Kościuszki 5

97-371 Wola Krzysztoporska

Godziny pracy:
Poniedziałek 9.00 – 17.00

Wtorek – Piątek 7.30 – 15.30
Tel. + 48 (44) 61-63-961
fax. + 48 (44) 61-63-960

e-mail: sekretariat@wola-krzysztoporska.pl
strona internetowa Urzędu:

www.wola-krzysztoporska.pl

KARTA USŁUGI

NAZWA USŁUGI:
PRZENIESIENIE DECYZJI O USTALENIU WARUNKÓW ZABUDOWY NA INNEGO INWESTORA

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY i OSOBY ODPOWIEDZIALNE 
• Urząd Gminy Wola Krzysztoporska, ul. Kościuszki 5, 97-371 Wola Krzysztoporska
• Referat Budownictwa – pokój nr 6
• Tel. (44) 616-39-72, wew. 32
• Osoba odpowiedzialna: Aleksandra Banaszczyk

PODSTAWA PRAWNA: 
 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293       

z późn. zm.)
 Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.)
 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256           

z późn. zm.)

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:
 forma pisemna,
 wniosek do pobrania  na stronie  internetowej  Gminy Wola Krzysztoporska oraz w Referacie  Budownictwa,

pokój nr 6 w godzinach pracy Urzędu,
 wniosek należy złożyć w Referacie Budownictwa pok. 6, w sekretariacie Urzędu Gminy lub wysłać pocztą na

adres: Urząd Gminy Wola Krzysztoporska, ul. Kościuszki 5, 97-371 Wola Krzysztoporska,
 dokument  można  odebrać  osobiście  lub  może  zostać  wysłany  pocztą  (o  formie  odbioru  decyduje

wnioskodawca).

WYMAGANE DOKUMENTY:
 prawidłowo uzupełniony wniosek wraz z załączonym  oświadczeniem strony, na rzecz której została wydana

decyzja,
 pełnomocnictwo w oryginale lub urzędowo poświadczona kserokopia pełnomocnictwa w przypadku gdy osoba

działa w imieniu mocodawcy,
 dowód wpłaty lub dowód dokonania przelewu tytułem opłaty skarbowej.

OPŁATA SKARBOWA:
 Opłata skarbowa 56 zł
 opłata skarbowa w związku z udzieleniem pełnomocnictwa lub prokury albo jego poświadczonej kserokopii –

17 zł (za wyjątkiem pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy
mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej),

 obowiązek zapłaty opłat skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku,
 zwolnienie z opłaty skarbowej następuje w przypadkach określonych w ustawie o opłacie skarbowej z dnia 16

listopada 2006 r. - zwolnione z opłaty skarbowej są jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego,
organizacje pożytku publicznego (jeżeli występują z wnioskiem wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością
pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),

 opłaty należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu  BSZP Filia Wola Krzysztoporska numer 13

1020 3916 0000 0102 0303 4113 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
ok. 1 miesiąca

TRYB ODWOŁAWCZY:
W terminie  14  dni  od  otrzymania  decyzji.  Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  w  Piotrkowie  Tryb.  przy
ul. Słowackiego 19 za pośrednictwem Wójta Gminy Wola Krzysztoporska.

mailto:sekretariat@wola-krzysztoporska.pl
http://www.wola-krzysztoporska.pl/


DODATKOWE INFORMACJE:
Przenieść można jedynie  ostateczną decyzję o ustaleniu warunków zabudowy.
Decyzja dotycząca zabudowy zagrodowej dla potrzeb prowadzonego gospodarstwa może zostać przeniesiona tylko na 
osobę posiadającą gospodarstwo rolne.

UWAGI:
 Opracował: Aleksandra Banaszczyk
 Sprawdził: Kamil Madejczyk
 Zatwierdził: Dominik Ambrozik – Sekretarz Gminy
 Data aktualizacji: 


