WYPEŁNIAC DRUKOWANYMI LITERAMI
...............................................

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

(nr rejestru organu właściwego

(miejscowość i data )

do wydania pozwolenia)

WNIOSEK
O PRZENIESIENIE ZGŁOSZENIA NA RZECZ INNEJ OSOBY
Inwestor:
.........................................................................................................................................................................
( imię i nazwisko „nowego inwestora” lub nazwa instytucji )

(telefon kontaktowy)

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

na podstawie art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r. poz.
290), wnoszę o przeniesienie zgłoszenia wobec którego Starosta Brzeski nie wniósł sprzeciwu w
dniu……………………..………...……… znak……...……………………………………………
obejmującego ………………..………...............................................................................................
………………………………………………………………………………………………………
(nazwa i rodzaj obiektu budowlanego/robót budowlanych )

na nieruchomości położonej w….............................................................. na dz. nr ewid. ………..
złożonego uprzednio przez .....................................................................................................
….........................................................................................................................................
( imię i nazwisko lub nazwę dotychczasowego inwestora)

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

Do wniosku dołączam:
1) Kserokopię zgłoszenia wobec którego Starosta Brzeski nie wniósł sprzeciwu.
2) Oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie (nowego inwestora) do
dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
3) Oświadczenie osoby, na rzecz której zostało przyjęte zgłoszenie, że wyraża zgodę na jego
przeniesienie na rzecz nowego inwestora,
4) Oświadczenie nowego inwestora o przyjęciu wszystkich warunków zawartych w zgłoszeniu,
5) Do wglądu oryginał dziennika budowy (jeżeli był wymagany).
6) Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej w wysokości 90 złotych- oryginał

Wnioski należy składać na parterze budynku – biuro podawcze Starostwa Powiatowego
w Brzegu przy ul. Robotniczej 20

..................................., dnia .........................
.............................................
.............................................
.............................................
( imię i nazwisko, adres )

OŚWIADCZENIE
Będąc właścicielem/ami działki Nr ....................................................... położonej
w .................................................................................. gm. ............................................................
niniejszym

oświadczam/y,

iż

przyjmuję/my

wszystkie

warunki

zawarte

w zgłoszeniu budowy/robót budowlanych znak...................................................................,
wobec którego Starosta Brzeski nie wniósł sprzeciwu w dniu ...............................,
złożonego uprzednio przez ....................................................................................................
(imię i nazwisko lub nazwa poprzedniego zgłaszającego)

.................................................
( podpis „nowego” inwestora)

..................................., dnia .........................
.............................................
.............................................
.............................................
( imię i nazwisko, adres )

OŚWIADCZENIE
Niniejszym oświadczam, iż
zgłoszenia

budowy/robót

w y r a ż a m z g o d ę na przeniesienie
budowlanych

(1)

znak

……………..….………………….…......

wobec którego Starosta Brzeski nie wniósł sprzeciwu w dniu ........................................,
na rzecz.....................................................................................................................
(imię i nazwisko lub nazwa wstępującego w miejsce inwestora)

..................................................
( podpis dotychczasowego inwestora )

(1) niewłaściwe skreślić

