
....................................................                               Kędzierzyn-Koźle, dn................................ 

 

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

 

.................................................... 
(Imię, nazwisko i adres wnioskodawcy) 

 

 

     Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu 

                                              Wydział Budownictwa i Architektury 

                Plac Wolności 13 

         47-220 Kędzierzyn-Koźle 

 

   W N I O S E K 

            o przeniesienie pozwolenia na budowę 

 

 
Inwestor: ....................................................................................................................................... 

 

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

 

 

na podstawie art. 40 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane zwracam się o 

przeniesienie pozwolenia na budowę wydanego przez: 

 

....................................................................................................................................................... 
                (wymienić organ, który je wydał) 

 

nr pozwolenia..................................................................wydanego dnia..................................... 

 

na rzecz......................................................................................................................................... 
 (podać imię i nazwisko lub nazwę oraz adres inwestora, na rzecz którego zostało wydane pozwolenie) 

 

inwestycji obejmującej: 

 

....................................................................................................................................................... 
   (wymienić inwestycję jakiej dotyczyło pozwolenie na budowę) 
 

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

 

Przedkładam następujące załączniki: 

 1/ oświadczenie o przejęciu warunków zawartych w decyzji o pozwoleniu na budowę  

 2/ oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane  

3/ zgodę dotychczasowego inwestora, na rzecz którego decyzja została wydana (zgoda nie jest wymagana, jeżeli 

 własność nieruchomości lub uprawnienia wynikające z użytkowania wieczystego dotyczącego nieruchomości, 

 objęte decyzją o pozwoleniu na budowę po wydaniu tego pozwolenia przeszły z dotychczasowego inwestora na 

 nowego inwestora wnioskującego o przeniesienie pozwolenia na budowę)      

 4/ kserokopię decyzji o pozwoleniu na budowę. 

Do wglądu: 

 1/ dziennik budowy. 

 

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



1. Oświadczenie o przejęciu warunków zawartych w decyzji o pozwoleniu na 

budowę:  

 

 

Ja............................................................................................................................................. 
      (imię i nazwisko lub nazwa instytucji) 

 

oświadczam, że przejmuję wszystkie warunki zawarte w decyzji o pozwoleniu na budowę: 

 

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

 

....................................................................................................................................................... 
  (podać nr pozwolenia  i organ, który je wydał) 

 

wydanej na rzecz:.......................................................................................................................... 

 

....................................................................................................................................................... 
     (podać inwestora, na rzecz którego została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę) 

 

 

 

 

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

 
 

 

 
 

 

2. Zgoda dotychczasowego inwestora, na rzecz którego decyzja została wydana: 

 

 

Ja ............................................................................................................................................ 
      (imię i nazwisko lub nazwa oraz adres inwestora ) 

oświadczam, że wyrażam zgodę na przeniesienie pozwolenia na budowę: 

 

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

 

....................................................................................................................................................... 
    (podać nr pozwolenia i organ, który je wydał) 

 

na rzecz:........................................................................................................................................ 

 

....................................................................................................................................................... 
                                    (imię i nazwisko lub nazwa występującego w miejsce inwestora) 

 

 

 

 

 

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

 


