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

.......................................................
( nr rejestru )

ZGŁOSZENIE O ZAMIARZE WYKONANIA ROBÓT
BUDOWLANYCH NIE WYMAGAJACYCH UZYSKANIA
DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ
STAROSTWO POWIATOWE W TARNOWSKICH GÓRACH
INWESTOR:
...................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... ...............
(imię i nazwisko lub nazwa oraz adres , telefon)
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r.
poz. 290 z późn. zm.), zgłaszam zamiar wykonania robót budowlanych
........................................................................................................................................... .......................................
(podać rodzaj robót)
..................................................................................................................................................................................
(podać adres)
..................................................................................................................................................................................
(określić zakres wykonywania)
..................................................................................................................................................................................
(określić sposób wykonania robót)
..................................................................................................................................................................................
(podać planowany termin rozpoczęcia robót)
Uwaga : zgłoszenie należy złożyć w Wydziale Budownictwa i Architektury na 21 dni przed zamierzonym
terminem rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonywania robót można przystąpić, jeżeli w terminie
21 dni od dnia doręczenia niniejszego zgłoszenia, tutejszy organ nie wniesie w drodze decyzji sprzeciwu.
Do wniosku dołączam:
1.Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
2.Szkice, rysunki (szt. .........)
3.Pozwolenia, uzgodnienia, opinie wymagane odrębnymi przepisami (szt. .....)
4.Projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji wykonany na mapie
aktualizowanej dla celów projektowych przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane,
w przypadku budowy:
a)

przyłączy do budynków (elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych
i telekomunikacyjnych);

b)

instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7m3,
przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.
5.Projekt zagospodarowania działki w przypadku instalacji zbiornikowych na gaz płynny i przyłączy należy
uzgodnić z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.
6. Plan sytuacyjny sporządzony na mapie zasadniczej dla pozostałych inwestycji nie wymienionych w pkt.4.
7.Decyzja o warunkach zabudowy o ile jest wymagana.

Na podstawie art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
Administratorem Danych Osobowych jest Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach z siedzibą przy ulicy Karłuszowiec 5. Dane będą
przetwarzane w celu spełnienia uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
z wyjątkiem wskazanych w art. 7 pkt. 6 ustawy. Strona posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie
Administratorowi Danych Osobowych jest obowiązkowe i wynika z art. 32 i 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst
jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) oraz art. 63 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 23
z późn. zm.).

......................................................................
(podpis inwestora lub pełnomocnika)

