............................................................
(miejscowość i data)

............................................................
(imię i nazwisko lub nazwa inwestora)

............................................................
(adres)

STAROSTA
ROPCZYCKO - SĘDZISZOWSKI
ZGŁOSZENIE ZAMIARU BUDOWY/ WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt ……..., w związku z art. 29. ust. 1 pkt. ……………... ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2019r. poz. 1186 z późn. zm.), zgłaszam
zamiar budowy/ wykonania robót budowlanych polegających na:
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
(należy tu określić rodzaj obiektu, zakres i sposób wykonania robót budowlanych, adres i nr ewidencyjny działki)

Do wykonywania robót budowlanych zamierzam przystąpić w dniu * ................................................
* po upływie 21 dni od dnia złożenia wniosku

…..................................................................
Data oraz czytelny podpis inwestora lub osoby upoważnionej do działania
w jego imieniu (w przypadku dokonania zgłoszenia przez kilku inwestorów
lub osób upoważnionych podpis składa każdy z nich)

Informacja dotycząca załączników:
I. Zgodnie z art. 30 ust. 4b i 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane do zgłoszenia należy
dołączyć następujące dokumenty:
1.
2.

oświadczenie o posiadanym prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi
dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art.
12 ust. 7, aktualnym na dzień opracowania projektu,
3. decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie
z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
4. pozwolenia, o których mowa w art. 23 ust. 1 (pozwolenie ustalające lokalizację sztucznych wysp,
konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich oraz określające warunki ich wykorzystania na
tych obszarach) i art. 26 ust. 1 (pozwolenie ustalające lokalizację kabli lub rurociągów na obszarach
morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego i warunki ich utrzymywania na tych obszarach),
oraz decyzję, o której mowa w art. 27 ust. 1 (decyzja ministra właściwego do spraw gospodarki
morskiej w zakresie układania i utrzymywania kabli lub rurociągów w wyłącznej strefie

ekonomicznej, wydana po zasięgnięciu opinii ministrów właściwych do spraw: energii, gospodarki,
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, rybołówstwa, środowiska, gospodarki wodnej,
wewnętrznych oraz Ministra Obrony Narodowej) ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach
morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, jeżeli są one wymagane
5. w przypadku obiektów zakładów górniczych oraz obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych
i terenach, o których mowa w art. 82 ust. 3 pkt 1 (na terenie pasa technicznego, portów i przystani
morskich, morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej,
a także na innych terenach przeznaczonych do utrzymania ruchu i transportu morskiego),
postanowienie o uzgodnieniu z organem administracji architektoniczno-budowlanej, o którym mowa
w art. 82 ust. 2, projektowanych rozwiązań w zakresie:
- linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg, ulic, placów
i innych miejsc publicznych,
- przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia
terenu, wyprowadzonych poza granice terenu zamkniętego, portów morskich i przystani
morskich, a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego.
II. Obowiązek dołączenia załączników może wynikać również z przepisów odrębnych.

Pouczenie
Zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane Inwestor jest obowiązany
zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, dla których wymagane jest pozwolenie
na budowę, zgłoszenie budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a , lub zgłoszenie przebudowy,
o której mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1b, organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór
nad zgodnością realizacji budowy z projektem, dołączając na piśmie:
1. oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), a także
zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7;
2. w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego- oświadczenie inspektora nadzoru
inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi
robotami budowlanymi, a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7;
3. informację zawierającą dane zamieszczone w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2.

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgodę/y *) na przetwarzanie moich danych osobowych, tj. numeru telefonu,
adresu poczty elektronicznej przez Starostę Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego z siedzibą w Ropczycach, ul.
Konopnickiej 5, 39-100 Ropczyce, w celu ułatwienia kontaktu z wnioskodawcą w toku prowadzonego postępowania
administracyjnego.
Oświadczam, że zapoznałem/ - am się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach
przetwarzania danych osobowych, przysługującym mi prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania,
a także prawie wycofania zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również, że podanie tych danych było
dobrowolne.

…...................................................................................................................

(podpis)

