
 

Stan na dzień 4 sierpnia 2020 r.i  Stan od 19 września 2020 r.ii 
 

 
Art. 40 [Projekt budowlany] 
 
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. 

 
 
Art. 40 [Projekt budowlany] 
 
1. Organ, który wydał decyzję o 

pozwoleniu na budowę, jest 
obowiązany, w drodze decyzji, 
przenieść to pozwolenie na wniosek 
nowego inwestora, jeżeli do wniosku 
inwestor dołączy:  
1) oświadczenie:  

a) o przejęciu warunków zawartych 
w decyzji o pozwoleniu na budowę,  
b) o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 
2;  

2) zgodę dotychczasowego inwestora, na 
rzecz którego decyzja została wydana.  

1a. Zgoda, o której mowa w ust. 1 pkt 2, nie 
jest wymagana, jeżeli własność 
nieruchomości lub uprawnienia 
wynikające z użytkowania wieczystego 
dotyczącego nieruchomości, objęte 
decyzją o pozwoleniu na budowę po 
wydaniu tego pozwolenia przeszły z 
dotychczasowego inwestora na nowego 
inwestora wnioskującego o przeniesienie 
pozwolenia na budowę.  

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 pozwolenia na budowę są 
wyłącznie dotychczasowy i nowy 
inwestor.  

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.  

 

                                                           
i Opracowane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, tekst jednolity Dz.U. 
2019 poz. 1186 ze zm. 
ii Opracowane na podstawie ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane 
oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2020 poz. 471. 


