
……………………………………………………………………….                                                  ………………………………………………………...

                    (imię i nazwisko lub nazwa wnioskodawcy)                                                                                                 (miejscowość I data)

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

                   (adres zamieszkania lub siedziby) 

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

                    (imię i nazwisko pełnomocnika wnioskodawcy)

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

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

                                             (adres)

                                                                                                        WNIOSEK

                                          o przeniesieniu decyzji o pozwoleniu na budowę   

                    Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane, wnoszę o przeniesienie na

rzecz .......................................................................……………….(imię i nazwisko lub nazwa nowego adresata decyzji)

decyzji Starosty Łęczyckiego z dnia ......................................... Nr .............................................,

zmienionej decyzji Starosty Łęczyckiego z dnia ……………………..… Nr ………………………,

którą zatwierdzono projekt budowlany i udzielono ………………..…………......................................................…

(imię  i  nazwisko  lub  nazwa  dotychczasowego  adresata  decyzji)  pozwolenia  na  budowę

.................................................................................................……………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………..………………………………………………………………………………….

(nazwa przedsięwzięcia) przewidzianego do realizacji na działce nr ……………..……….., obręb …………………….

w miejscowości ......................................................., przy ul. ..............................................................…….....

    

                                                       ................................................................................…………….. 

                                                                                                                                          (podpis wnioskodawcy lub osoby reprezentującej wnioskodawcę) 

Załączniki:

1. Oświadczenie nowego adresata decyzji o przyjęciu wszystkich warunków zawartych w przenoszonej decyzji.

2. Oświadczenie nowego adresata decyzji o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele

    budowlane.                                                                                 

3. Oświadczenie poprzedniego adresata decyzji o wyrażeniu zgody na przeniesienie decyzji.

4. Pełnomocnictwo udzielone przez wnioskodawcę wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.

5. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji w sprawie przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę.

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

(miejscowość i data)



         ZGODA  POPRZEDNIEGO  INWESTORA  NA  PRZENIESIENIE  DECYZJI   

                                                  POZWOLENIA   NA  BUDOWĘ                    

Ja niżej podpisany/a/ ..................................................................................................................................

zamieszkały/a/ ..........................................................................................................................................

jako poprzedni inwestor wyrażam zgodę na przeniesienie (zmianę w zakresie inwestora) decyzji 

o pozwoleniu na budowę / przeniesienie praw i obowiązków wynikających z pozwolenia 

Nr decyzji  ............................................................ z dnia ...........................................................................

wydanej przez .............................................................................................................................................

na rzecz nowego inwestora (nazwisko i imię) ............................................................................................

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

                                                                                          

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

                                                                                                                             (podpis poprzedniego inwestora)

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

                                                                                                                                                                     (miejscowość i data)



OŚWIADCZENIE NOWEGO INWESTORA O PRZEJĘCIU WSZYSTKICH 

WARUNKÓW  ZAWARTYCH W WYDANEJ DECYZJI POZWOLENIA NA BUDOWĘ

Ja niżej podpisany/a/ ....................................................................................................................................

zamieszkały/a/ ............................................................................................................................................

jako nowy inwestor oświadczam, iż przyjmuję wszystkie warunki zawarte w decyzji o pozwoleniu na

budowę

Nr decyzji  ........................................................ z dnia ...............................................................................

wydanej przez .............................................................................................................................................

 

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

                                                                                                                                                                     (podpis nowego inwestora)

 


