Nr rejestru (* pole powyżej wypełnia Urząd)

Kozienice, dnia ....................................
INWESTOR:
Imię i nazwisko...........................................................................................
Adres...........................................................................................................
....................................................................................................................
Nr tel. kontaktowego..................................................................................
Adres e-mail...............................................................................................

PEŁNOMOCNIK (jeżeli został ustanowiony)
Imię i nazwisko...........................................................................................
Adres..........................................................................................................
...................................................................................................................
Nr tel. kontaktowego..................................................................................

Starosta Kozienicki
ul. Kochanowskiego 28
26-900 KOZIENICE
Wydział Budownictwa i Architektury

ZGŁOSZENIE BUDOWY BUDYNKU
(NIEWYMAGAJĄCEGO UZYSKANIA POZWOLENIA NA BUDOWĘ)
Na podstawie art. 30 w związku z art. 29 ust.1 pkt 1. 2, 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. 2017.1332 z późniejszymi zmianami)

Zgłaszam zamiar rozpoczęcia budowy wolnostojącego parterowego budynku:
GOSPODARCZEGO, GARAŻU, PRZYDOMOWEGO GANKU, ORANŻERII, REKREACJI
INDYWIDUALNEJ (niepotrzebne skreślić).
na działce/działkach inwestycyjnych Nr ....................................................................................................
....................................................................................................................................................................
położonych w miejscowości.......................................................................................................................
przy ul. ...........................................................................gmina..................................................................
obręb geodezyjny ......................................................................................................................................
Określenie wielkości działki/ek na której ma być zlokalizowany obiekt (powierzchnia działki/ek)
.....................................................................................................................................................................
Termin rozpoczęcia robót budowlanych (data)........................................................................................
Wymiary budynku (długość, szerokość, wysokość) .........................................................................................
Powierzchnia zabudowy budynku:.........................................................................................................
Rozpiętość konstrukcji:............................................................................................................................
Fundament (rodzaj materiału, wysokość):................................................................................................................... .
Ściany (rodzaj materiału, grubość) ..................................................................................................................
Dach (rodzaj materiału, kształt dachu, pokrycie) .................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Kolorystyka budynku (ściany, pokrycie dachu) ............................................................................................
Zakres i sposób wykonywania robót budowlanych .............................................................................
....................................................................................................................................................................
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Do zgłoszenia dołączam (niepotrzebne skreślić):
1)

2)
3)
4)
5)
6)

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane dla wszystkich działek
objętych wnioskiem, zgodne ze wzorem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia
24 sierpnia 2016r. (Dz. U. 2016.1493).
Kopia mapy zasadniczej z naniesioną lokalizacją budynku.
Szkice i rysunki planowanego budynku
Pozwolenia wymagane odrębnymi przepisami.
Aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku zgłoszenia dokonywanego przez
osobę prawną).
Pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy (oryginał lub jego odpis urzędowo poświadczony) – opłacone
zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej.

SZKIC PLANOWANEGO BUDYNKU (z podaniem wymiarów budynku):

POUCZENIE:
1) Zgłoszenia, należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Właściwy organ, w terminie
21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, może, w drodze decyzji, wnieść sprzeciw. Do wykonania robót budowlanych można
przystąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.
2) 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.
3) Inwestor jest zobowiązany do wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

……………….………………...................................
(czytelny podpis inwestora lub osoby przez niego upoważnionej)
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