
(nr w rejestrze organu adm. arch. bud.)

(nr w rejestrze zgłoszeń)

(miejscowośÓ i data)

STAROSTWO POWIATOWE
w lławie

|4-200 lława, u|. gen. Wł. Andersa 2a

ZGŁoSZENIE

BUDowY oBIEKTÓW LUB RoBÓT BUDoWLANYCH
NIE WYMAGAJĄCYCH PoZwoLENIA NA BUDowĘ

Inwestor :
tel. kont

(imię i nazwisko lub nazrva oraz adres)

Napodstawie art. f9,29ai 30 ustawy zdn.7lipca1994 r.- Prawo budowlane (Dz.U.z20I3 r.
poz.267,zgłaszam zamiar budowy lub wykonania robót budowlanych(nalezypodać
rodzaj, Zakles i sposób wykonania robót ): wymiana pokrycia dachu zpłyt eternitowych na
blachodachówkę na budynku mieszkalnym jednorodzinnym / gospodarcrym i inne...

na nieruchomości, dzia|kali nr ....
w miejscowości  . .  . . . . '  w gmin ie.  . . ,  prry u l . . . . .  . . . (  jeŚ l i  jest  )

Przewidywany termin rozpoczęcia: .... ......... 'np. 0ó. 2015 r......

Proszę o wydanie,Ęie+ryrdani+ zaświadczęnia
(niepotrzebne skreśliÓ)

(czytelny podpis / pieczęć zgłaszającego)

Zgodnie Z art. 30 ust.2,3 i 4 ustawy Prawo budowlane,na|efy dołączyć :
7) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomościąna cele budowlane,
8) opis techniczny' zawierający rodzaj,zakres i sposób wykonania robót budowlanych,
9) projekt usytuowania obiektu na działce ( mapa z wrysowaną lokalizacją obiektu z okreśIeniem odległości obiektu od granic

sąsiednich działek )
l0) szkice, rysunki, pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami,
ll) decyzjęośrodowiskowychuwarunkowaniachzgodynarea|izacjąbudowy,jeżelijestonawymagana,zgodniezprzepisami

ustawy Prawo ochrony środowiska
l2) innedokumentywgpotrzeb

Potwierdzenie opłaty skarbowej :

POUCZENIE

Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Do ich wykonyvania można
przystąpić, jeżeli \) terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właścitlly organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później
niż po upĘwie 2 lat od określonego v zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia (art' 30 ust. 5 ustaluy Pralt,o budolt,lane - Dz.U' z 2006 r' Nr
I 56, poz. I I lB ).



Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoŚcią na cele budowlane

Ja nizej podpisany(a). . .np. Henryk Kowalski..
( imię i nazwisko osoby ubiegającej się o wydanie 

ffil:d;lłjf :iffJ"x*i:n:lJJffii:ffi3-io 
złoienia oświadczenia w imieniu osoby prawnej

legitymujący(a) się....Np. AKC 657893 np. Burmistrz Miasta Lubawa lub Wójt Gminy Lubawa

( numer dowodu osobiStego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość i nazwa organu wydajacego)

urodzony(a) np. 15.09.1956 ....... w .... np. Sampławie
(data) ( miejsce)

zamieszkały(a) . .  . . . . . . . . . . .np.14-260 Lubawao Sampława 8. . . . .
(dokładny adres)

po zapoznaniu się z art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 |ipca 1994 r. - Prawo budowlane

(Dz. U. z 2013 r., poz. 267, z późniejszymi zmianami), oświadczam, ze posiadam prawo do dyspono.

wania nieruchomością oznaczonąw ewidencji gruntów i budynkow jako działka(i) nr.12815 .....,..............

w obrębie ewidencyjnym np. Samplawa.( jest na pięczęci na mapie )............., w jednostce

ewidencyjnej np. Gmina Lubawa

na cele budowlane, wynikające ztytułu..
1) własności. - podkreślić jeśli nie ma wspótwłaściciela
2)współwłasności - podkreŚlićo gdy jest wspótwłaŚciciel, np. małzonek i wpisujemy jego imię'

nazwisko i adres zamieszk.
( wskazać współwłaścicieli imię, nazwisko lub nazwa oraz adres)

oraz zgodę wszystkich współwłaścicieli na wykonywanie robót budowlanych objętych zgłoszeniem

z dnia ...............,( wpisać datę zgłoszenia )

4) trwałego zarząduz)

6) stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienie do wykonywania robót i obiektów

wynikające z następujących dokumentów potwierdzających powyższe prawo do dysponowanie

nieruchomoŚcią na ce|e budowlane3 . ...(podać Nr Księgi wieczystej lub dane

aktu notarialnego )

oświadczam, że posiadam pełnomocnictwo z dnia ..:"." do reprezentowania osoby prawnej

.;;-;,;;,;;,;;;;; 

. upoważniające

mnie do złozenia oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele
budowlane w imieniu osoby prawnej. Pęłnomocnictwo przedstawiam w załączeniu'a)

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczęniu nieprawdy, zgodnie z art.233 Kodeksu karnego,
potwierdzam własnoręczny podpisem prawdziwośc danych, zamieszczonych powyzej.

( miejscowośó, data) ( czy,telny podpis)

') Na|eży wskazac właściciela nieruchomoŚci.
,, Naleiy wskazać dokumęnt, z L1órego wynika Ę.tuł do dysponowania nieruchomości na cele budowlane'
-, DoĘczy wyłącznie osób posiadających pełnomocnictwo do reprezentowania osób prawnych.


