
.................................... dnia...................... 
                                                                                                                                        ( miejscowość) 
........................................................................... 
            (imię i nazwisko, nazwa  inwestora) 
 
 
........................................................................... 
         (adres zamieszkania, siedziba inwestora) 
    
 
...........................................................................         STAROSTWO POWIATOWE W PODDĘBICACH 

                          (kod pocztowy, miejscowość)                                                               Wydział Budownictwa Inwestycji i Zamówień Publicznych 
                                                                                                             99-200 Poddębice, ul. Łęczycka 16 
 tel. ....................................................................                             tel. ( 0-43 )678-78-46, fax ( 0-43)678-27-01                                                                                                                                                      
                                                                                                           e.mail:budownictwo@poddebicki.pl 
 

 
ZGŁOSZENIE 

BUDOWY OBIEKTU NIE WYMAGAJĄCEGO POZWOLENIA NA BUDOWĘ 
 

Na podstawie art. 30 ust. 1, w związku z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst 
jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 1409, z późniejszymi zmianami) 
 

z g ł a s z a m  
 

zamiar budowy obiektu, budynku, budowli ( podać rodzaj obiektu )............................................................................................ 

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

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

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

do lokalizacji na działce/-kach/ nr ewid....................................................................................................................................... 

położonej /-ych/  w .........................................................przy ul. .............. ..................................gm. ….................................... 

 

Gabaryty obiektu, budynku, budowli : 1.  powierzchnia zabudowy ................................................................................  m2 

                                                        2.  powierzchnia użytkowa ......................................................................................  m2 

                                                        3.  kubatura  ............................................................................................................  m3 

                                                        4.  inne wymiary w metrach .................................................................................... 

                                                             
Do robót budowlanych zamierzam przystąpić w dniu ................................................................................................................ 
                                                                                            (termin określić  nie wcześniej niż na 30 dni od dnia złożenia zgłoszenia) 
 
 

Do zgłoszenia załączam : 

1. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, o którym mowa w art.32 
ust.4 pkt2 w/cyt. ustawy Prawo budowlane; 

2. uproszczony projekt (odpowiednie szkice i rysunki wraz z opisem technicznym inwestycji); 
3. pozwolenia, uzgodnienia, opinie wymagane odrębnymi przepisami szczególnymi; 
4. mapę geodezyjną do celów opiniodawczych z naniesionym usytuowaniem obiektu, budynku, budowli, z oznaczeniem 

odległości projektowanego obiektu od granic nieruchomości i jego istotnymi wymiarami; 
5. w przypadku budowy obiektu budowlanego na działce niezabudowanej inwestor przed zgłoszeniem winien wystąpić do 

Urzędu Gminy / Miasta o wydanie decyzji o warunkach zabudowy; 
6. inne dokumenty ................................................................................................................................................................ 
     
 
 
 

....................................................................... 
                         (podpis inwestora) 
 
 
 
 
 
Pouczenie: 

1. Zgłoszenia o którym mowa, należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. 
2. Do wykonania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ 

nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji. 
3. Do wykonania robót budowlanych można przystąpić nie później niż po upływie 3 lat od terminu określonego w 

zgłoszeniu. 


