
                                                          …………………………………
         (miejscowość i data)               

(nr rejestru organu właściwego
do przyjęcia zgłoszenia) 

WNIOSEK O PRZENIESIENIE ZGŁOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH NIE
WYMAGAJĄCYCH POZWOLENIA NA BUDOWĘ

Starosta Legnicki, Plac Słowiański 1, 59-220 Legnica
Wydział Architektury i Środowiska

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

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

(imię i nazwisko lub nazwa oraz adres)   nr tel. ...................................................

na podstawie art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane ( Dz. U. z 2013 r. poz.1409 ze
zm.) zwracam się o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie
wniósł sprzeciwu

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

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

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

….........................................................................................................................................................................
(nazwa i adres inwestycji).

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

(numer i data zgłoszenia /data braku wniesienia sprzeciwu)

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

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

(imię i nazwisko lub nazwa inwestora który dokonał zgłoszenia, adres)
na rzecz

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

…...........................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko lub nazwa inwestora, adres) 

A. Oświadczenie inwestora, który dokonał zgłoszenia

Ja...........................................................................................................................................................................

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

(imię i nazwisko lub nazwa inwestora który dokonał zgłoszenia, adres)

oświadczam, że wyrażam zgodę na przeniesienia praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia 

…...........................................................................................................................................................................
(podać numer i datę zgłoszenia, organ i datę nie wniesienia sprzeciwu)

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Architektury i Środowiska Starostwa Powiatowego w Legnicy 
pok. 324, 325, 327, III piętro, tel. 76 7243449.



na rzecz 

………………………………………………………………………………………………………………………………

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

(imię i nazwisko lub nazwa wstępującego w miejsce zgłaszającego, adres)

......................................................
                podpis

B. Oświadczenie podmiotu wstępującego w miejsce inwestora:

Ja ............................................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko lub nazwa wstępującego w miejsce zgłaszającego, adres)

oświadczam, że przejmuję wszystkie prawa i obowiązki wynikające ze zgłoszenia 

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

................................................................................................................................................................................................
(podać nr i datę  zgłoszenia, organ i datę nie wniesienia sprzeciwu)

…............................................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko lub nazwa inwestora który dokonał zgłoszenia, adres)

..........................................................
                podpis

Do wniosku dołączam1:
1) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
2) dziennik budowy do wglądu,
3) upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora,
4)  w przypadku wniosku składanego przez osobę prawną „odpis  aktualny z Rejestru Przedsiębiorców”
Krajowego Rejestru Sądowego.                      

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

            (podpis inwestora lub osoby przez niego upoważnionej)

11 Niepotrzebne skreślić

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Architektury i Środowiska Starostwa Powiatowego w Legnicy 
pok. 324, 325, 327, III piętro, tel. 76 7243449.


	Wydział Architektury i Środowiska

