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

....................................
( miejscowość i data )

( Nazwisko i Imię nowego Inwestora)

.......................................................
( Adres )

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

Starosta Piski
ul. Warszawska 1
12-200 Pisz
WNIOSEK
O PRZENIESIENIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ

Na podstawie art. 40 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane ( jednolity tekst Dz. U.
z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.)

wnoszę o przeniesienie na rzecz nowego Inwestora decyzji o

pozwoleniu na budowę (lub roboty budowlane) Nr ..……………………… z dnia …………………………. wydanej
przez Starostę Piskiego dla …………………………………… zam.

……..………………………………,

zezwalającej na budowę (roboty budowlane) :
.................................................................................................................................................................................................
( wymienić rodzaj obiektu – rodzaj robót budowlanych)
..................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................

na działce nr geod.: …………………………………… obręb jednostka ewidencyjna ……………… …………………….

Do wniosku dołączam:*
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kserokopia decyzji - pozwolenia na budowę
Oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane druk B-3,
Zgoda strony, na rzecz, której decyzja została wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innej osoby,
Oświadczenie inwestora o przyjęciu wszystkich warunków zawartych w tej decyzji,
Upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora,
Wykaz działek w przypadku inwestycji liniowej lub braku miejsca,

W PRZYPADKU, GDY BUDOWA ZOSTAŁA ROZPOCZĘTA:
7. Dziennik budowy zarejestrowany przez poprzedniego inwestor, gdy minęło ponad 3 lata od wydania pozwolenia na
budowę (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem lub oryginał do zwrotu).
..............................................................................
(czytelny podpis wnioskodawcy lub osoby przez niego upoważnionej)

*niepotrzebne skreślić
** w przypadku inwestycji liniowej należy podać nazwy ulic (maksymalnie 5) oraz dołączyć wykaz działek, przez
które inwestycja przebiega

Wszystkie kserokopie dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem

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

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

(imię i nazwisko)

(miejscowość i data)

..............................................
(adres zamieszkania)

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

OŚWIADCZENIE

Ja / My niżej podpisany (-i) ..................................................................
oświadczam (-y), że wyrażam (-my) zgodę na przepisanie pozwolenia na budowę
nr.................................................................... z dnia.....................................................
dotyczącego....................................................................................................................
........................................................................................................................................
(obiekt, lokalizacja, nr geodezyjny działki)

dla Pana/Pani ..................................................................................................... zam.
.......................................................................................................................................

............................
(podpis, nr dowodu osobistego)

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

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

(imię i nazwisko)

(miejscowość i data)

............................................
(adres zamieszkania)

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

OŚWIADCZENIE

Ja / My niżej podpisany (-i) oświadczam (-y), że przyjmuje (-my)
wszystkie warunki prawno – budowlane zawarte w decyzji nr......................................
................................. z dnia.............................. dotyczącej pozwolenia na budowę
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
(obiekt, lokalizacja, nr geodezyjny działki)

...............................................
(podpis, nr dowodu osobistego

