
Koło , dnia ..................

WNIOSKODAWCA: PEŁNOMOCNIK:

.................................................................... ....................................................................
(imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej) (imię i nazwisko)

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

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

.................................................................... ....................................................................
(adres zamieszkania, siedziba, adres do korespondencji) (adres zamieszkania, adres do korespondencji)
nr telefonu kontaktowego : nr telefonu kontaktowego : 
......................................................... .........................................................

           Starostwo Powiatowe w Kole
Wydział Architektury i Budownictwa
ul. Sienkiewicza 21/23
62-600 Koło

WNIOSEK 
O PRZENIESIENIE DECYZJI POZWOLENIA NA BUDOWĘ

Na podstawie art.  40 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity  Dz. U

z  2017  r.  poz.1332  ze  zm)  wnoszę  o  przeniesienie  decyzji  pozwolenia  na  budowę  z

dnia ........................... nr .............................. znak ......................................................... obejmują-

cej  ……………………….

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

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

(nazwa i rodzaj całego zamierzenia budowlanego , rodzaj obiektu lub zespołu obiektów bądź robót budowlanych , rodzaj sieci , adres inwestycji )

wydanej dla ....................................................................................................................................... 

zam. ................................................................................................................................................. , 

na rzecz wnioskodawcy…………………………………………………………………………….

Jednocześnie, oświadczam, że przyjmuję wszystkie warunki zawarte w ww. decyzji /załączam oświadczenie wnio-
skodawcy o przyjęciu wszystkich warunków zawartych w ww. decyzji. 1)

Załączniki  1)     : (w oryginałach)
1. zatwierdzony projekt budowlany,
2. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
3. oryginał decyzji pozwolenia na budowę, wydanej poprzedniemu inwestorowi,
4. zgoda inwestora poprzedniego na przeniesienie jego decyzji na rzecz wnioskodawcy ,
5. oświadczenie wnioskodawcy o przyjęciu wszystkich warunków zawartych w decyzji,
6. dziennik budowy z aktualnym wpisem kierownika budowy,
7. dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię poświadczoną za zgod-

ność z oryginałem,
8. dowód zapłaty opłaty skarbowej: KP , Polecenie przelewu/wpłata gotówkowa , eService , Raport 1), kwota:

         ................................PLN, słownie ............................................................................................., data wpłaty ........................... .
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   ……………………………………………………
                                                                                                                                              (podpis wnioskodawcy lub pełnomocnika)
1) Niepotrzebne skreślić 

Objaśnienia

Na podstawie przepisów art. 9 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opła-
cie skarbowej2), w przypadku, gdy mimo zapłacenia opłaty skarbowej nie wydano
decyzji o przeniesieniu decyzji o pozwoleniu na budowę, opłata skarbowa podlega
zwrotowi w okresie 5 lat licząc od końca roku, w którym dokonano zapłaty. 

Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek zainteresowanego.
Stosowny wniosek można złożyć w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta

Koło, ul. Adama Mickiewicza 12, 62-600 Koło, podając nr rachunku bankowe-
go, na który ma być dokonany zwrot opłaty skarbowej.

Nie podlega zwrotowi opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzają-
cego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii. 
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OŚWIADCZENIE POPRZEDNIEGO INWESTORA

Ja/My ………………………………………………………………………………
(imię/ imiona i nazwisko/a poprzedniego inwestora)

Zam. …………………………………………………………………………………
(adres/y zamieszkania)

Oświadczam(y), że wyrażam(y) zgodę na przeniesienie na rzecz:

……………………………………………………………………………………….
(imię/ imiona i nazwisko/a nowego inwestora)

Decyzji o pozwoleniu na budowę nr………………...……wydanej dnia…………

Dotyczącej budowy budynku………………………………………………………

W miejscowości……………………………………….. gm. ……………………..

……………………….                                     .........................………………………
  (miejscowość i data)                                                                      (podpis/y poprzedniego/nich inwestorów)

────────────────────────────────────

OŚWIADCZENIE NOWEGO INWESTORA

Ja/My ………………………………………………………………………………
(imię/ imiona i nazwisko/a obecnego inwestora)

Oświadczam(y), że przyjmuję(my) wszystkie prawa i obowiązki wynikające z 

decyzji o pozwoleniu na budowę nr ………………..wydanej dnia…………………

Dotyczącej budowy budynku……………………………………………………...

w miejscowości……………………………..…..gm. ……………………………..

……………………….                                     .......................………………………
  (miejscowość i data)                                                                       (podpis/y obecnego/nych inwestorów)
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	WNIOSEK

