
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                           Głowno, dnia.................................. 

 

                                                                                            Urząd Miejski w Głownie  

                                                                                             ul. Młynarska 15  

                                                                                             95-015 Głowno  

 

 

 

                                                         WNIOSEK  

 

                            o przeniesienie decyzji wydanej na podst. art 39 ust 3  

                            Ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych  

 

( LOKALIZACJA , INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NIEZWIĄZANEJ Z DROGĄ 

                            ORAZ OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I REKLAM  ) 

 

      Podstawa prawna: art 39 ust 9 Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych  

 

 

1.DANE NOWEGO INWESTORA  
Imię i nazwisko lub nazwa:................................................................................................................ 

kraj:........................................................Województwo..................................................................... 

 Powiat:.................................................. Gmina................................................................................. 

Ulica:...................................................................Nr domu.....................Nr lokalu............................. 

Miejscowość:...........................................................................................kod pocztowy.................... 

Email ( nieobowiązkowo)................................................................................................................... 

Nr tel.(nieobowiązkowy).................................................................................................................... 

 

2.DANE NOWEGO INWESTORA ( DO KORESPONDENCJI ) 
Wypełnia się,jeżeli adres do korespondencji nowego inwestora jest inny niż wskazany w pkt 1 
 

 Imię i nazwisko lub nazwa:............................................................................................................... 

kraj:...........................................................Województwo................................................................... 

Powiat:......................................................Gmina............................................................................... 

Ulica:.................................................................Nr domu ….....................Nr lokalu.......................... 

Miejscowość:..............................................................................................kod pocztowy................. 

Email (nieobowiązkowo):................................................................................................................... 

Nr tel.(nieobowiązkowy).................................................................................................................... 

 

3.DANE PEŁNOMOCNIKA /PEŁNOMOCNIKA DO DORĘCZEŃ 
Wypełnia się, jeżeli Inwestor działa przez pełnomocnika. 
 

 -pełnomocnik  

- pełnomocnik do doręczeń 

 

Imię i nazwisko lub nazwa: …........................................................................................................... 

Kraj:..............................................................Województwo.............................................................. 

Powiat:...........................................................Gmina.......................................................................... 



Ulica:.............................................................Nr domu...............................Nr lokalu......................... 

Miejscowość:...........................................................................................kod 

pocztowy..................... 

Email (nieobowiązkowy).................................................................................................................... 

Nr tel. (nieobowiązkowy)................................................................................................................... 

 

4.DANE DOTYCHCZASOWEGO INWESTORA  
Imię i Nazwisko adres :...................................................................................................................... 

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

5.INFORMACJA O OBWIĄZUJĄCEJ DECYZJI BURMISTRZA GŁOWNA 
Data wydania:............................................................Nr decyzji........................................................ 

Znak sprawy....................................................................................................................................... 

Nazwa inwestycji uzgodnionej ww. Decyzji...................................................................................... 

 

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

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

6.OŚWIADCZENIE NOWEGO INWESTORA  
 Przyjmuję na siebie warunki zawarte w decyzji, o której mowa w pkt 5.\ 

 

7.ZAŁĄCZNIKI  
--Pełnomocnictwo ( oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) do reprezentowania Inwestora 

(opłacone zgodnie z ustawą z dnia 16.11.2006r o opłacie skarbowe j(Dz. U. z 2020r. poz.1546, ze 

zm) jeżeli nowy Inwestor działa przez pełnomocnika. 

--Potwierdzenie uiszczenia opłaty- skarbowej – jeżeli obowiązek uiszczenia takiej opłaty wynika 

z ustawy z dnia 16.11.2006r o opłacie skarbowej. 

--Zgoda dotychczasowego Inwestora, na rzecz którego decyzja została wydana  

 

 8.ODPIS NOWEGO INWESTORA (PEŁNOMOCNIKA ) DATA PODPISU  
 

 

 

 

 

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

                                                                            ( podpis powinien być czytelny ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     
 

                       Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Głownie 
 jest Burmistrz Głowna z siedzibą w Głownie przy ul. Młynarskiej 15, 95-015 Głowno, 

tel. +48 (42) 719-11-51, e-mail: sekretariat@glowno.pl  
                                            Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePuap: /UMGlowno/skrytka 
            Szczegółowe informacje pod adresem: http://glowno.bip.net.pl, w zakładce Ochrona danych osobowy 

about:blanksekretariat@glowno.pl
http://glowno.bip.net.pl/


 

 

 

 


