
…………………………………
                                                                                                                               (miejscowość i data)

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

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

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

(wpisać właściwy organ)

ZGŁOSZENIE
Robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę

Zgłaszający (inwestor): .................................................................................................................

.......................................................................................................................................................
(imię i nazwisko osoby fizycznej, adres  lub  nazwa  osoby prawnej, adres ,  lub nazwa państwowej 

/samorządowej/   jednostki organizacyjnej  również nie posiadającej osobowości prawnej oraz adres)

Reprezentowany przez pełnomocnika:*……………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………...
( imię, nazwisko  i adres do korespondencji – wyłącznie osoba fizyczna)

Zgodnie z:
-  art. 30 ust. 1 pkt…… w związku z art. 29 ust…… pkt……  **
-  art. 30 ust. 1 pkt. 3,  pkt 3a, pkt 3b  **
-  art. 31 ust 2 w związku z art. 31 ust. 1 pkt 1 **  
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243 poz.1623 z późn.zm.) z g ł a s z a m:

budowę (art.29ust.1)** / wykonanie  robót  budowlanych  polegających  na (art.29ust.2)**

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

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

……………………………………………………………………….…………………………
(  wymienić rodzaj  robót wyłącznie określonych   w zamkniętym katalogu  art. 29 ust. 1 pkt 1-3, 5-19 i 20a-21, 

art. 29 ust. 1 pkt 20 z zastrzeżeniem art. 29a,   art. 29 ust. 2 pkt 1, 4-6 i 9-13, art. 30 ust. 1 pkt. 3,  pkt 3a,  pkt 3b, 
art. 31ust. 1 pkt 1 ustawy P.B.  poda  ć      adres zamierzenia budowlanego  w tym  nr dzia  ł  ki ewidencyjnej wg   

ewidencji gruntów i budynków,   nr  obr  ę  bu ewidencyjnego   – wyłącznie dla robót pozostających w 
kompetencji wojewody – art. 82 ust. 3 i 4 P.B.).

Opisać zakres robót – mając na uwadze wskazane wyżej kompetencje wojewody:

…………………………………………………………………………………………………

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

……………………………………………...……………………………………………………
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Podać sposób ich wykonania: 

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

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

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

………………………………………………………………………………………………

Podać termin zamierzonego rozpoczęcia robót:

 ………………………………………………………………………………………………
( dzień, miesiąc, rok  co najmniej 30 dni  po dniu  dokonania skutecznego zgłoszenia) 

*       wypełnić w sytuacji gdy zgłaszający ustanowił pełnomocnika 
**     niepotrzebne skreślić 

……………………………………..
(podpis zgłaszającego -  osoby fizycznej,

lub reprezentanta(ów) osoby prawnej – zgodnie z KRS, reprezentanta innej jednostki organizacyjnej – 
zgodnie ze statutem lub regulaminem  lub pełnomocnika każdego z tych podmiotów).

Załączniki:
1. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane wg 

ustawowego wzoru.
2. Szkice, rysunki, pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami. Jeżeli zgłoszenie 

dotyczy  robót  budowlanych  wymienionych  w  art.  29  ust.  1  pkt  19  i  20  należy  dodatkowo 
przedłożyć projekt  zagospodarowania  działki  lub  terenu  wykonany  przez  projektanta 
posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane wraz z opisem technicznym instalacji. Jeżeli 
zgłoszenie dotyczy robót budowlanych wymienionych w art.  30 ust.  1 pkt 4 należy dodatkowo 
przedłożyć projekt zagospodarowania działki lub terenu wykonany prze projektanta posiadającego 
odpowiednie uprawnienia budowlane.

3. Pełnomocnictwo w oryginale lub notarialne poświadczone  za zgodność z oryginałem i opłacone 
zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej (17 zł/szt)  - jeżeli zgłaszający ustanowił pełnomocnika. 
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