
 

 

 

 

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

         zawiadamiający 
….......................................

                                                  .....................................dnia ............................                                                                                                

............................................... 
                  adres 

telefon …...........................
              

      Starosta Powiatu  

Mieleckiego 
 

Z g ł o s z e n i e 

o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych 
NIEWYMAGAJĄCYCH POZWOLENIA NA BUDOWĘ 

 

          Zgodnie z art.30, ust.1 , art.29, ust.1* , ust.2*  pkt ............... ustawy dnia 7 lipca  

1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019r.  poz. 1186 z póź. zm) 

zawiadamiam, że zamierzam w dniu   ............................................................ przystąpić 

                                                                                    (co najmniej 21 dni od daty złożenia zgłoszenia)  

do 
.......................................................................................................................

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

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

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

                                    nazwa zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-ów bądź robót budowlanych 
w miejscowości .............................................. gmina ...................................................... 

na  nieruchomości przy ul. ....................................................nr ....................................... 

nr ewid. gruntów .............................................................................................................. 

 

Do wniosku załączam:  

1. aktualną kopię  mapy zasadniczej do celów opiniodawczych z zaznaczeniem obiektu 

       / w przypadku budowy nowego obiektu należy podać wymiary obiektu , wzajemne 

      odległości pomiędzy budynkami /projektowanym i istniejącym/-cymi /,  

      odległości do najbliższych granic działki /-łek sąsiedniej,/-nich; 

2. dla obiektów małej architektury w miejscach publicznych i przyłączy , projekt 

zagospodarowania działki lub terenu wykonany na aktualnej mapie do celów 

projektowych przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane ,  

/dla instalacji zbiornikowych na gaz płynny projekt zagospodarowania dodatkowo 

uzgodniony z podmiotem właściwym do spraw zabezpieczeń pożarowych/, 

3. szkice i rysunki, 

4. opis robót budowlanych (przeznaczenie obiektu, rodzaj, zakres i sposób 

wykonania robót obiektu) 

5. oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane, 

6. pozwolenia wymagane przepisami szczególnymi .................................................... 

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

7. uzgodnienia wymagane przepisami szczególnymi ...................................................  
.................................................................................................................................... 

8. inne ............................................................................................................................ 

   
* niepotrzebne skreślić                                                     - verte- 

 



  

 

 

P o u c z e n i e 

 

 

 Przystąpienie do wykonywania robót przed potwierdzeniem zgłoszenia lub mimo 

sprzeciwu organu będzie traktowane jako samowola budowlana i poddane rygorowi 

wynikającemu z obowiązujących przepisów prawa ( art. 48, 50 i 51 ). 

 

 Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z warunkami niniejszego zgłoszenia, 

przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz 

zasadami wiedzy technicznej, przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach ( art. 5). 

 

 Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót 

budowlanych. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 

21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, 

sprzeciwu i nie później niż po upływie trzech lat od określonego w zgłoszeniu terminu  

ich rozpoczęcia. (art. 30, ust. 5). 

 

   

 

 

 

 

 

 
                      Zgodność powyższych danych  i przyjęcie  

                         obowiązków zawartych pouczeniu  

                         potwierdzam własnoręcznym podpisem 

 

 

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

                                              podpis inwestora/inwestorów lub osoby upoważnionej 
 


