
_______________________________________ WRM-IV.6740. ___________________________
(imię i nazwisko lub nazwa inwestora)

WRM-IV.6743. ___________________________

_____________ _______________________ (nr rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia)

(kod pocztowy) (miejscowość) Płock, dnia __________________________

________________________________________ (data)

(ulica) Prezydent Miasta Płocka________________________________________

(telefon kontaktowy)

WNIOSEK O PRZENIESIENIE

q* DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ

q* DOKONANEGO BEZ SPRZECIWU ZGŁOSZENIA

z dnia ________________  nr _________ /________ nr rejestru wniosku _____________________________________

wydanej na rzecz: ______________________________________________________________________________________

(dane identyfikacyjne dotychczasowego inwestora)

Na podstawie art. 40 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane jako dysponent
nieruchomości  wnoszę  o  przeniesienie  decyzji  o  zatwierdzeniu  projektu  budowlanego  i
udzieleniu pozwolenia na budowę / dokonanego bez sprzeciwu zgłoszenia* :

____________________________________________________________________________________________________________

(nazwa i rodzaj całego zamierzenia budowlanego, rodzaj (e) obiektu (ów), bądź robót budowlanych)

dla inwestycji zlokalizowanej w Płocku w obrębie ewidencyjnym Nr: _______________________________

przy ulicy: _______________________________________________________________________________________________

(adres inwestycji)

działka (i) o numerze ewidencyjnym gruntu: _________________________________________________________

Jednocześnie oświadczam, że przyjmuję wszystkie warunki zawarte w tej decyzji.

...................................................
(podpis inwestora lub osoby przez niego upoważnionej)

W załączeniu:
q* oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane, q* zgodę strony, na rzecz której została wydana decyzja na przeniesienie 
decyzji, q* oryginał lub poświadczone kserokopie decyzji będących przedmiotem sprawy,
q* dziennik budowy do wglądu lub poświadczona kserokopia, w przypadku gdy budowa została rozpoczęta lub 

minęło 3 lata od dnia kiedy decyzja stała się ostateczna
q* dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii, w sprawach z 

zakresu administracji publicznej, za złożenie którego opłata skarbowa wynosi 17 zł, z ustawowymi wyjątkami,
q* dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej dokonanej gotówką w kasie Urzędu Miasta Płocka lub bezgotówkowo 

na rachunek tego organu PKO Bank Polski 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929

Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty, zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o 
opłacie skarbowej. Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 tej ustawy, nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej, wydanie
zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego.

* Właściwe zakreślić



KLAUZULA INFORMACYJNA:
Zgodnie z art.  13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia  z dnia 27 kwietnia 2016 r.  ogólnego
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) Informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
2. kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3.dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania w sprawie przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę 
lub dokonanego bez sprzeciwu zgłoszenia;
4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów 
prawa;
5. dane osobowe przechowywane będą prze okres 5 lat określony w jednolitym rzeczowym wykazem akt;
6.każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania 
lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować odmową realizacji wniosku.

Druk: zgoda strony - na stronie trzeciej. V.2018

Objaśnienia:

Art. 40.
1. Organ, który wydał decyzję określoną w art. 28, jest obowiązany, za zgodą strony, na rzecz której decyzja została

wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innego podmiotu, jeżeli przyjmuje on wszystkie warunki zawarte w
tej decyzji oraz złoży oświadczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, o której mowa w 
art. 51 ust. 4.

3. Stronami w postępowaniu o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę lub o pozwoleniu na wznowienie robót 
budowlanych są jedynie podmioty, między którymi ma być dokonane przeniesienie decyzji.

4. Prawa i obowiązki wynikające ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu, mogą być przeniesione na 
rzecz innej osoby w drodze decyzji. Przepisy ust. 1 i 3 stosuje się odpowiednio



____________________________________________
(imię i nazwisko lub nazwa dotychczasowego inwestora)

Płock, dnia _________________________

_____________ ___________________________ (data)
(kod pocztowy) (miejscowość)

____________________________________________ Prezydent Miasta Płocka
(ulica)

____________________________________________
(telefon kontaktowy)

ZGODA NA PRZENIESIENIE

q*  DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ
q*  DOKONANEGO BEZ SPRZECIWU ZGŁOSZENIA

z dnia ________________  nr _________ /________ nr rejestru wniosku _____________________________________

wydanej na rzecz: ______________________________________________________________________________________

(dane identyfikacyjne dotychczasowego inwestora)

Na podstawie art. 40 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane jako dysponent
nieruchomości  wnoszę  o  przeniesienie  decyzji  o  zatwierdzeniu  projektu  budowlanego  i
udzieleniu pozwolenia na budowę / dokonanego bez sprzeciwu zgłoszenia* :

____________________________________________________________________________________________________________

(nazwa i rodzaj całego zamierzenia budowlanego, rodzaj (e) obiektu (ów), bądź robót budowlanych)

dla inwestycji zlokalizowanej w Płocku w obrębie ewidencyjnym Nr: _______________________________

przy ulicy: _______________________________________________________________________________________________

(adres inwestycji)

działka (i) o numerze ewidencyjnym gruntu: _________________________________________________________

wyrażam zgodę na jej przeniesienie na rzecz: __________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

zam. w ____________________________________ przy ul. _____________________________________________________

...................................................
(czytelny podpis adresata decyzji)

* Właściwe zakreślić

VIII.2016


