
1.Pan…………………………………………….

zam. …………………………………………….
                Kłobuck ………….…………….
2. Pani…………………………………………….

zam.…………………………………………….
            ( wnioskodawca, adres zamieszkania)

………………………………………………
                 Pełnomocnik
………………………………………………
            Telefon kontaktowy

S T A R O S T A       K Ł O B U C K I

WNIOSEK
Inwestora o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby

1. Data i nr pozwolenia na budowę………………………………………………………

2. Imię, nazwisko i adres poprzedniego inwestora ……………………………………

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

3. Rodzaj inwestycji:……………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

4. Adres budowy:…………………………………………………………………………..

5. Nr ewidencyjne działki(działek)…………………………………………………………

                                                                      1…………..…………………

2. ……………..…………….
podpisy  inwestora (ów)

Załączniki:
1. Zgoda na przeniesienie pozwolenia na budowę na rzecz innej osoby przez poprzedniego inwestora
2. Oświadczenie inwestora o przyjęciu wszystkich warunków zawartych w wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę,
3. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
4. Dziennik budowy,
5. Kserokopia pozwolenia na budowę,
6. Inne dokumenty (opłata skarbowa itp.)……………………………………………………………………………………………



Załącznik nr 1
1. Pan…………………………………………………....

2. Pani………………………………………………..…..
                (wnioskodawca) Kłobuck ……………….
1.………………………………………………………….

2.…………………………………………………….…….
             (adres zamieszkania)

………………………………………………
            (telefon kontaktowy)

STAROSTA   KŁOBUCKI

O Ś W I A D C Z E N I E

Niżej podpisani: 
1. Pan………………….…………………………………………………………………………..

zam.……….………………………………………………….........................................................

2. Pani…………………………………………………………………………………………………

zam.……………………………………………………………………………………………………..

Jako właściciel  (le) nieruchomości położonej w …………………………………………….. przy 

ul…………………………..  stanowiącą działkę (ki) o nr ewid…………..…………………………..

………………………………………………….gm……………………………………………………...

oświadczam (my), że przyjmuję (my) wszystkie warunki zawarte w decyzji  nr …………………. 

o znak…………………………………………. dnia……………………… o zatwierdzeniu projektu 

budowlanego    i pozwoleniu na budowę…………………………………………………………….. 

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

………….………………………………………………………………………………..………..………
 
wydanej na rzecz:
1. Pani …..…………………………………..………………………………………………………………………

zam. ………………………………………………………………………………………………………

2. Pana………………………………………………………………………………………………….

zam. ………………………………………………………………………………………………………

1………………..………………………………………..

2…………………………………….…………………….
podpis inwestora ( ów)



Załącznik Nr 2
1. Pan………………………………………………………....

2. Pani………………………………………………………….
 (poprzedni inwestorzy - decyzji o pozwoleniu na budowę) Kłobuck ……………….

1.…………………………………………………….….

2.…………………………………………………………
             Adres zamieszkania

………………………………………………
            Telefon kontaktowy

STAROSTA   KŁOBUCKI

ZGODA NA PRZENIESIENIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ

Na podstawie art.40 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r.- Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 243, poz. 
1623 z 2010 r.z późn. zm.)  wyrażam (my)  zgodę na przeniesienie decyzji o pozwoleniu na 
budowę

Nr……………………………. z dnia ……………. o znaku…………………..……………………….. 

o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na budowę…...................…………………..

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

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

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

na działce (ch) o nr ewid. ………………………………………………………………………………..
  
w miejscowości ……………………….przy ul. ………..……………nr……… gm ………………...

na rzecz nowonabywcy tj. Pana ………………………………………………………………………..

zam.………………………………………………………………………………………………………..

Pani ……………………………………………………………………………………………………….

zam. …………..…………………………………………………………………………………………...

1……………………..………………….

2…….…………………………………..
 podpis (sy) poprzedniego właściciela


