
....................................................   ........................................ 
(nr rejestru organu)     (miejscowość i data) 

WNIOSEK O PRZENIESIENIE POZWOLENIA 
NA BUDOWĘ 

Starostwo Powiatowe 37-700 Przemyśl ul. Pl. Dominikański 3 

Inwestor: 

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

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

na podstawie art. 40 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. nr 207 
poz. 2016 z 2003 r. ) wnoszę o przeniesienie decyzji o pozwolenia na budowę 

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

wydanej przez ..............................................................................................................  

dotyczącej budowy ......................................................................................................  

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

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

 ....................................................................................................................................  
(nazwa i rodzaj oraz adres całego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-ów bądź robót 

budowlanych, oznaczenie działki ewidencyjnej wg ewidencji gruntów i budynków poprzez określenie 
obrębu ewidencyjnego oraz numeru działki ewidencyjnej) 

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

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

na rzecz nowego inwestora  ........................................................................................  

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

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

(podpis inwestora)  

Do wniosku dołączam1: 
1) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, 
2) dziennik budowy 
3) zgodę strony na rzecz której decyzja została wydana. 

1
Niepotrzebne skreślić 



 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 
 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:  

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Przemyski  

z siedzibą w Przemyślu., Pl. Dominikański 3,  kod pocztowy: 37-700 ,  

tel. 16 678 50 54, 55, 56 

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, e RODO oraz 

art. 40 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 z późń.zm) w celu 

przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innego inwestora  przez Starostę Przemyskiego.  

 

W Starostwie Powiatowym w Przemyślu został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym 

może się PANI/PAN kontaktować w sprawie ochrony swoich danych osobowych. 

Sposoby kontaktu: 

1.adres korespondencyjny Starostwo Powiatowe w Przemyślu, Pl. Dominikański 3, 37-700 Przemyśl 

2. e-mail: inspektor_rodo@powiat.przemysl.pl 

3. tel/fax: 016 678 60 79 

 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z zapisów  

ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz  Rozporządzeniem 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 

rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych 

(Dz. U. Nr 14, poz. 67). 

  

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, w 

określonych szczególnych sytuacjach prawo do sprzeciwu, a w przypadku przetwarzania na podstawie 

wyrażonej zgody, w określonych przypadkach, prawo do usunięcia danych osobowych. 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego 

rozporządzenia RODO.  

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.  Brak podania danych osobowych 

będzie skutkował brakiem możliwości realizacji zadań wynikających z przepisów prawa. 

Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane  innym  organom administracji rządowej lub 

samorządowej tylko na podstawie przepisów prawa. 

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Pani/Pana dane osobowe nie 

będą profilowane.  
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