
WNIOSEK O PRZENIESIENIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ LUB ROZBIÓRKĘ 
ORAZ PRZENIESIENIE ZGŁOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH (P-1) 

(podstawa prawna: art. 40 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane) 

1. Proszę wpisać nazwę organu właściwego do wydania pozwolenia (organ, do którego 
kierowany jest wniosek): 

Starosta Głubczycki, ul. Kochanowskiego 15, 48-100 Głubczyce 

2. Proszę oznaczyć znakiem X cel złożenia wniosku: 

 Wniosek o przeniesienie zgłoszenia robót budowanych 

niewymagających pozwolenia na budowę  

z dnia ……………………….. ……….. ………. ………. 

 Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę lub 

rozbiórkę1 z dnia .............................. nr ............................. 
  

3. Proszę wpisać dane nowego inwestora (w tym adres zamieszkania lub siedziby): 
(w przypadku konieczności podania danych drugiego lub kolejnych nowych inwestorów lub danych pełnomocnika, dane te można podać w 

formularzu B-4) 

imię i nazwisko lub nazwa inwestora: .................................................................................................... kraj: .................................. 

województwo: …………………………. powiat: ............................................................. gmina: ...................................................... 

miejscowość: ................................................. ulica: .......................................................... nr domu: .............. nr lokalu: ............... 

kod pocztowy: ............................ telefon/e-mail (nieobowiązkowo): ............................................................................................... 

adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania lub siedziby): …….………………………………………………… 

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

4. Proszę wpisać dane poprzedniego inwestora (w tym adres zamieszkania lub siedziby): 
(w przypadku konieczności podania danych drugiego lub kolejnych poprzednich inwestorów lub danych pełnomocnika, dane te można podać w 

formularzu B-4) 

imię i nazwisko lub nazwa inwestora: .................................................................................................... kraj: .................................. 

województwo: …………………………. powiat: ............................................................. gmina: ...................................................... 

miejscowość: ................................................. ulica: .......................................................... nr domu: .............. nr lokalu: ............... 

kod pocztowy: ............................ telefon/e-mail (nieobowiązkowo): ............................................................................................... 

adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania lub siedziby): …….………………………………………………… 

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

5. Proszę wpisać dokładną nazwę zamierzenia budowlanego zgodnie z nazwą w decyzji o 
pozwoleniu na budowę, rozbiórkę lub zgłoszeniu robót budowlanych: 

(w przypadku konieczności podania większej ilości danych, dane te można podać w formularzu B-4) 

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

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

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

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

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

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

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

                                                           
1 Niepotrzebne skreślić. 



6. Proszę wpisać dane lokalizacyjne planowanej inwestycji (zamierzenia budowlanego): 
(w przypadku konieczności podania większej liczby nieruchomości, można je podać w formularzu B-4) 

województwo: …………………………………………………. powiat: ................................................................................................. 

gmina: ....................................................................................... miejscowość: ................................................................................. 

ulica: ........................................................................ nr domu: ................. nr lokalu: ............... kod pocztowy: ................................ 

jednostka ewidencyjna/obręb ewidencyjny/nr działki ewidencyjnej: 

1) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2) ………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

3) ………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

4) ………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 

5) ………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

 
7. Proszę wskazać załączniki do wniosku: 
(w przypadku konieczności wskazania większej liczby załączników, dane te należy podać w formularzu B-4) 

1) ....................................................................................................................................................................................................... 

2) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8. Oświadczenie o przyjęciu wszystkich warunków zawartych w: 

 Zgłoszeniu robót budowanych niewymagających 

pozwolenia na budowę  

z dnia ……………… ………………. ……………. 

 Decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę1 z dnia 

.................................... nr .............................  
  

„Oświadczam, że przyjmuję (przyjmujemy) wszystkie warunki zawarte w dokumencie wskazanym 
powyżej” 

9. Proszę oznaczyć znakiem X w przypadku dołączania formularza B-4. 

 Dołączam formularz B-4 

 
............................................................................................................ 
Data oraz czytelny podpis nowego inwestora lub osoby upoważnionej do działania w jego 
imieniu (w przypadku składania wniosku przez kilku inwestorów lub osób upoważnionych 
podpis składa każda z nich). 
 

Wypełnia organ 

Data wpływu wniosku: …………………………………………………. Nr rejestru: ........................................................................ 

Podpis osoby przyjmującej wniosek: .......................................................................................................................................... 

 

Informacja dotycząca załączników 

I. Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane do wniosku o przeniesienie pozwolenia na budowę lub rozbiórkę oraz 
zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę należy dołączyć: 

1) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane; 
II. Obowiązek dołączenia załączników może wynikać również z przepisów odrębnych. 

                                                           
1 Niepotrzebne skreślić. 



ZGODA STRON(Y) NA RZECZ KTÓREJ DECYZJA O POZWOLENIU NA 
BUDOWĘ LUB ROZBIÓRKĘ ZOSTAŁA WYDANA ALBO KTÓRA DOKONAŁA 

ZGŁOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

1. Zgoda dotyczy: 
 

 Zgłoszenia robót budowanych niewymagających 

pozwolenia na budowę  

z dnia ……………………. …………. …………. 

 Decyzja o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę1 z dnia 

.............................. nr ............................. 
  

„Po zapoznaniu się z art. 40 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane wyrażam (y) zgodę na 
przeniesienie warunków określonych w dokumencie wskazanym powyżej” 

2. Proszę wpisać dane osoby lub osób wyrażających zgodę na przeniesienie – poprzedni 
inwestor lub inwestorzy (w tym adres zamieszkania lub siedziby): 

(w przypadku konieczności podania danych drugiego lub kolejnych nowych inwestorów lub danych pełnomocnika, dane te należy podać w 
formularzu B-4) 

imię i nazwisko lub nazwa inwestora: .................................................................................................... kraj: .................................. 

województwo: …………………………. powiat: ............................................................. gmina: ...................................................... 

miejscowość: ................................................. ulica: .......................................................... nr domu: .............. nr lokalu: ............... 

kod pocztowy: ............................ telefon/e-mail (nieobowiązkowo): ............................................................................................... 

adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania lub siedziby): …….………………………………………………… 

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

3. Proszę wpisać dane osoby lub osób na rzecz których nastąpi przeniesienie – nowego 
inwestora lub inwestorów, dla którego udziela się zgody (w tym adres zamieszkania lub 
siedziby): 

(w przypadku konieczności podania danych drugiego lub kolejnych nowych inwestorów lub danych pełnomocnika, dane te należy podać w 
formularzu B-4) 

imię i nazwisko lub nazwa inwestora: .................................................................................................... kraj: .................................. 

województwo: …………………………. powiat: ............................................................. gmina: ...................................................... 

miejscowość: ................................................. ulica: .......................................................... nr domu: .............. nr lokalu: ............... 

kod pocztowy: ............................ telefon/e-mail (nieobowiązkowo): ............................................................................................... 

adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania lub siedziby): …….………………………………………………… 

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

4. Proszę wpisać dokładną nazwę zamierzenia budowlanego zgodnie z nazwą w decyzji o 
pozwoleniu na budowę, rozbiórkę lub zgłoszeniu robót budowlanych: 

(w przypadku konieczności podania większej ilości danych, dane te można podać w formularzu B-4) 

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

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

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

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

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

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

                                                           
1 Niepotrzebne skreślić. 



4. Proszę wpisać dane planowanej inwestycji (zamierzenia budowlanego): 
(w przypadku konieczności podania większej liczby nieruchomości, należy je podać w formularzu B-4) 

województwo: …………………………………………………. powiat: ................................................................................................. 

gmina: ....................................................................................... miejscowość: ................................................................................. 

ulica: ........................................................................ nr domu: ................. nr lokalu: ............... kod pocztowy: ................................ 

jednostka ewidencyjna/obręb ewidencyjny/nr działki ewidencyjnej: 

1) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2) ………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

3) ………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

4) ………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 

5) ………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

5. Proszę oznaczyć znakiem X w przypadku dołączania formularza B-4. 

 Dołączam formularz B-4 

 
 

............................................................................................................ 
Data oraz czytelny podpis poprzedniego inwestora lub osoby upoważnionej do działania w 
jego imieniu (w przypadku składania wniosku przez kilku inwestorów lub osób 
upoważnionych podpis składa każda z nich). 

 


