
1
 Niepotrzebne skreślić 

 

Malbork, dnia .................................. 
 

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

( nr rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia ) 
 

 

 

WNIOSEK  O  PRZENIESIENIE  POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ 

 
 

Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Malborku 
(nazwa organu właściwego do wydania pozwolenia) 

 

 

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

 

......................................................................................................................................................................................... 
( imię i nazwisko lub nazwa instytucji oraz dokładny adres i numer telefonu ) 

na podstawie art. 40, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 156, poz. 

1118 z 2006 r. z późn. zm.) wnoszę o przeniesienie na moją rzecz decyzji o pozwoleniu na 

budowę nr : .......................... z dnia ............................... wydanej przez ......................................................................   

dla...................................................................................................................................................................................     
( dane poprzedniego Inwestora ) 

dotyczącej.......................................................................................................................................................................

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

 ( nazwa i rodzaj oraz adres całego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-ów bądź robót budowlanych) 

 

na działce nr...................................................., obr ................................w ................................................. 

przy ul ......................................................... . 

Jednocześnie oświadczam, że przejmuje wszystkie warunki zawarte w decyzji................................(numer i data 

wydania decyzji). 

Do wniosku o pozwolenie na budowę dołączam
1
: 

1) kopię decyzji o pozwoleniu na budowę, 

2) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, 

3) zgoda strony na przeniesienie decyzji, 

4) dziennik budowy (do wglądu). 

 
W celu umożliwienia realizacji niniejszego wniosku wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). 

 

 

 

 

 

 

 

_________________ 

 
(podpis inwestora lub osoby przez niego upoważnionej) 
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1
 Niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

Malbork, dnia ............................ 

 

 

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

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

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

( imię i nazwisko oraz adres  

dotychczasowego Inwestora) 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 
Zgodnie z art. 40 ustawy z 7 lipca 1994r. – Prawa budowlanego (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz 1118 z póź. 

zm.) wyrażam zgodę na przeniesienie decyzji o pozwoleniu na 

budowę:...........................................................................................................................................................

......................................................... numer ................................ z dnia ............................... wydanej przez 

..................na rzecz Państwa........................................................................................................................... 

 

 

 

 

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

( data i podpis dotychczasowego inwestora) 

 

 


