
Z G Ł O S Z E N I E
   Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z
2013 r., poz. 1409 tekst jednolity ze zm.) zgłaszam zamiar wykonania:
Budynku gospodarczo - letniskowego

     na działce nr geod. ____         poł. w ____________________________________________________
                                                                                           /miejscowość, gmina/

Oznaczonego  na  załączonym  wyrysie  geodezyjnym  kolorem czerwonym

               

Charakterystyka przedmiotu zgłoszenia: budynek gospodarczo - letniskowy o konstrukcji modułowej. Wymiary 

zewnętrzne budynku ( np. 4,8m x 6,0 m ). Dach płaski. Budynek parterowy. Całkowita wysokośc budynku nie większa 

niż 3 m.

/rodzaj, zakres i sposób wykonania robót/

Termin rozpoczęcia  
robót: Tutaj wpisz datę oddaloną o min 30 dni od daty wypełnienia wniosku.                           
           (termin rozpoczęcia robót nie może być krótszy niż 30 dni od dnia złożenia wniosku zgłoszenia)
Pouczenie:

do wykonania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie
w drodze decyzji sprzeciwu i nie później niż po upływie 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia;
- 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;
-

w  razie  konieczności  uzupełnienia  zgłoszenia  właściwy  organ  nakłada  na  zgłaszającego,  w  drodze  postanowienia,  obowiązek
uzupełnienia (co przerywa bieg terminu 30 dniowego), w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia
– wnosi sprzeciw w drodze decyzji. 

Do zgłoszenia należy dołączyć:
1. aktualny wyrys geodezyjny (mapa do celów opiniodawczych) z zaznaczonym oraz zwymiarowanym przedmiotem zgłoszenia, 2.

oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, 3.
szkice i rysunki, 4.
pozwolenia uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami*, 5.
projekt  zagospodarowania  działki  lub  terenu,  wraz  z  opisem  technicznym  instalacji  wykonanym  przez  projektanta  posiadającego
odpowiednie uprawnienia budowlane (dot. art. 29 ust. 1 pkt  20 ww. ustawy P.b. – przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych,
kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych)*,

6. projekt zagospodarowania działki lub terenu uzgodniony z podmiotem właściwym do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, wraz z
opisem technicznym instalacji, wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane (dot. art. 29 ust. 1 pkt
19 ww. ustawy P.b. – instalacji  zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7m3, przeznaczonych do
zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych)*,

7. projekt zagospodarowania działki lub terenu, wykonany przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane (dot. art.
30 ust. 1 pkt 4     ww. ustawy P.b. – budowa obiektów małej architektury w miejscach publicznych)*, 8. decyzja wodnoprawna (dot. 

art. 29 ust. 2 pkt 9 ww. ustawy P.b. – urządzenia melioracji wodnych szczegółowych) zgodnie z ustawą Prawo wodne*, 9. decyzja 
właściwego zarządcy drogi zezwalająca na lokalizację zjazdu (dot. art. 29 ust.1 pkt 11 ww. ustawy P.b.) zgodnie z Ustawą o drogach 
publicznych*, 10. zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ww. ustawy P.b., aktualne na dzień opracowania projektu (dot. pkt 5-7)*,
11. oryginał  lub  urzędowo  poświadczony  odpis  pełnomocnictwa  upoważniający  pełnomocnika  do  reprezentowania  Inwestora  wraz  z

dowodem potwierdzającym uiszczenie opłaty skarbowej*,
12. inne.

AR.6743.1. ___.____.____    

 

/imię i nazwisko inwestora/

/adres zamieszkania inwestora/

/nr telefonu inwestora/

 

Białystok, dn.          

         STAROSTWO
POWIATOWE

         w Białymstoku
         Wydział Architektury

          ul. Borsucza 2
         15-569 Białystok

/imię i nazwisko pełnomocnika /

/adres zamieszkania pełnomocnika/

/nr telefonu pełnomocnika/
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