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

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

(nr rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia)

(miejscowość i data)

WNIOSEK O PRZENIESIENIE
P O Z W O L E N I A NA BUDOWĘ
STAROSTA SZCZECINECKI
STAROSTWO POWIATOWE w SZCZECINKU
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY i BUDOWNICTWA
ul. 28 LUTEGO 16, 78-400 SZCZECINEK
Inwestor:
.............................................................................. ............................................................ .............................................................
(imię i nazwisko lub nazwa instytucji oraz adres)

na podstawie art. 40 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243,
poz. 1623 ze zmianami) zwracam się o przeniesienie na mnie pozwolenia na budowę:
.......................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
(nazwa i rodzaj oraz adres całego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-ów bądź robót budowlanych,
oznaczenie działki ewidencyjnej wg ewidencji gruntów i budynków poprzez określenie obrębu ewidencyjnego oraz numeru działki ewidencyjnej)

z dnia ............................... nr ................................... wydanego przez ..........................................................
(nazwa organu, który je wydał)

na rzecz .........................................................................................................................................................
(imię i nazwisko lub nazwa oraz adres)

Do wniosku dołączam1 :
1) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
2) dziennik budowy w przypadku, gdy minęły 3 lata od wydania pozwolenia na budowę (kserokopia
potwierdzona za zgodność z oryginałem lub oryginał do zwrotu),
3) upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w moim imieniu.

.......................................................................
(podpis inwestora lub osoby przez niego upoważnionej)

___________________
1
Niepotrzebne skreślić.

A. Oświadczenie strony, na rzecz której decyzja została wydana:
Ja:
.................................... ............................................................................................................. .......................................................
(imię i nazwisko lub nazwa instytucji oraz adres)

oświadczam, że wyrażam zgodę na przeniesienie pozwolenia na budowę
.................................................................................................................... ....................................................................................
(podać nr pozwolenia i organ, który je wydał)

na rzecz ................................................................................................................... ..................................................................
(imię i nazwisko lub nazwa instytucji oraz adres)

.......................................................................
(podpis inwestora lub osoby przez niego upoważnionej)

B. Oświadczenie podmiotu wstępującego w miejsce inwestora:
Ja:
............................................................................................................................. ...........................................................................
(imię i nazwisko lub nazwa instytucji oraz adres)

oświadczam, że przejmuję wszystkie warunki zawarte w decyzji o pozwoleniu na budowę
............................................................................................................ ............................................................................................
(podać nr pozwolenia i organ, który je wydał)

wydanej na rzecz ................................................................................................... ..................................................................
(imię i nazwisko lub nazwa instytucji oraz adres)

.......................................................................
(podpis inwestora lub osoby przez niego upoważnionej)

