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                                          ……………................................ 
(miejscowość, data) 

…............................................................. 
 (nr rejestru właściwego organu  

 do przyjęcia zgłoszenia budowy,  
 

       Starostwa  Powiatu 

       Mieleckiego 
      

Z G Ł O S Z E N I E 

B U D O W Y  
          Zgodnie z art.30, ust.1  ustawy dnia 7 lipca  1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity 
Dz. U. z 2019r.  poz. 1186 z póź. zm.) 

 

    wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji 
transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2

 

  sieci z przyłączem (-czami)/ bez przyłączy1) : elektroenergetycznych obejmujących napięcie 

znamionowe nie wyższe niż 1kV; wodociągowych; kanalizacyjnych; cieplnych; gazowych o 
ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa 

 
Inwestor: 

Imię i nazwisko lub nazwa  
 

 

 

Ulica  
 

Nr domu, mieszkania lub lokalu  
 

Kod pocztowy   

 

Miejscowość  
 

Telefon/Faks  
 

Adres e-mail  

 
Pełnomocnik (jeżeli został ustanowiony): 

Imię i nazwisko  

 

Ulica  

 

Nr domu, mieszkania lub lokalu  

 

Kod pocztowy  

 

Miejscowość  

 

Telefon/Faks  

 

Adres e-mail 
 

                                                              

1) Niepotrzebne skreślić 
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Na podstawie art.30 ust. 1 pkt.1 ustawy Prawo Budowlane, wnoszę o przyjęcie zgłoszenia 
budowy,  o której mowa w art. 29 ust 1 pkt. 2 b, 19a, 20, zamierzenia mającego na celu: 

 

  budowę nowego obiektu budowlanego / nowych obiektów budowlanych 

  rozbudowę istniejącego obiektu budowlanego / istniejących obiektów budowlanych 

  nadbudowę istniejącego obiektu budowlanego / istniejących obiektów budowlanych 

  odbudowę istniejącego obiektu budowlanego / istniejących obiektów budowlanych 

  wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej 

dotyczącego (nazwa i rodzaj): 

 

Przewidywany termin rozpoczęcia robót:  ..................................................................................................  
            (min. 21 dni od daty zgłoszenia- dzień, miesiąc, rok) 

 

 

Załączniki       do  zgłoszenia    

Obligatoryjne 

  cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami  
i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem, o którym 
mowa w art. 12 ust. 7, aktualnym na dzień opracowania projektu; nie dotyczy to uzgodnienia  
i opiniowania przeprowadzanego w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 
albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 

 

  oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

 

  pełnomocnictwo (jeżeli ustanowiono pełnomocnika) 
  decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – decyzja wydawana na podstawie 

 

 
Adres zamierzenia budowlanego: 

 

Działka(-ki) 

ewidencyjna(-ne) 
 

Obręb  

Ulica  

Nr  

Kod pocztowy  

Miejscowość  
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ustawy z 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w przypadku, gdy 
teren pod inwestycję celu publicznego nie posiada miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego 

  decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - art. 33 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia  
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane 

 

 

1. Fakultatywne 

Załączniki wynikające z przepisów szczegółowych 

 decyzja o zezwoleniu właściwego zarządcy drogi o lokalizacji w pasie drogowym obiektów 
budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami 
ruchu drogowego - art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 

 

 dowód uiszczenia opłaty skarbowej dotyczącej zgłoszenia, o której mowa w przepisach ustawy  
z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej 

 

 dowód uiszczenia opłaty skarbowej do pełnomocnictwa, o której mowa w przepisach ustawy  
z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej 

 

 

 

 

 
…………………………………………………………. 
(podpis inwestora lub pełnomocnika) 

 

 

 
 
 
 
 

POUCZENIE 

 
Złożenie prawidłowo wypełnionego i kompletnego pod względem formalnym zgłoszenia powoduje rozpoczęcie biegu 
21-dniowego terminu, w którym organ administracji architektoniczno-budowlanej może, w drodze decyzji, wnieść 
sprzeciw wobec zgłoszenia, w razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia organ nakłada na zgłaszającego, w drodze 
postanowienia, obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów - art. 30 ust. 5c ustawy  
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane   
 
W przypadku nierozpoczęcia wykonywania robót budowlanych przed upływem 3 lat od określonego w zgłoszeniu 
terminu ich rozpoczęcia, rozpoczęcie tych robót może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia. 
 
Zgodnie z art. 42 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  
Inwestor jest obowiązany zapewnić: objęcie kierownictwa budowy lub określonych robót budowlanych oraz nadzór 
nad robotami przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. 
 
UWAGA!  
Zgodnie z art. 30 ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  
Inwestor zamiast dokonania zgłoszenia dotyczącego robót budowlanych, o których mowa w ust. 1, może wystąpić z 
wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę.  
 


