Sławno, dnia ……………………….

wniosku

……………………………………..
(imię i nazwisko oraz dokładny adres, lub nazwa firmy)

STAROSTA SŁAWIEŃSKI

……………………………………………
……………………………………………

BS.6743. _____.2017 .____
ZGŁOSZENIE
ZAMIARU BUDOWY / WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH *
NIE WYMAGAJĄCYCH POZWOLENIA NA BUDOWĘ
na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.z 2016r. poz.
290) zgłaszam zamiar budowy – wykonania robót budowlanych*:

…………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………..…
(należy tu określić rodzaj obiektu z podaniem danych technicznych lub robot budowlanych, zakres i sposób wykonania robot budowlanych)

Miejsce planowanego zamierzenia budowlanego :
……………………………………………………………………………………………………..
(adres, oznaczenie działki i obrębu ewidencyjnego)

Do budowy zamierzam przystąpić w dniu

……………………………………………………..
(dzień – miesiąc – rok)

Jeżeli zgłoszenie dotyczy obiektu tymczasowego podać termin rozbiórki ……………………………
(dzień – miesiąc – rok)
do wykonania robot budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia złożenia zgłoszenia organ
nie wniesie w drodze decyzji sprzeciwu i nie później niż po upływie 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu
ich rozpoczęcia

................................................................................
(podpis wnioskodawcy)
W załączeniu:
1) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
2) odpowiednie szkice lub rysunki,
3) Do zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19 i 20, należy ponadto dołączyć projekt
zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji, wykonany przez
projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane. Projekt zagospodarowania działki lub
terenu, w przypadku budowy instalacji gazowej, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19, powinien być
uzgodniony z podmiotem właściwym do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych,
4) pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami,
5) upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora.
* Niepotrzebne skreślić

Objaśnienie na drugiej stronie:

1. Jeżeli zgłaszamy budowę obiektu kubaturowego – należy dostarczyć rysunki
przedstawiające wygląd elewacji z każdej strony, rzut
przyziemia, podanie wszystkich danych technicznych obiektu,
materiału z jakiego będą wykonane poszczególne elementy.
Inne istotne dane dotyczące zgłaszanego obiektu .
2. Jeżeli zgłaszamy postawienie reklamy lub wykonanie ogrodzenia - należy
dostarczyć rysunek przedstawiający wygląd reklamy lub.
ogrodzenia, wymiary, sposób zamontowania. Wysokość
ogrodzenia, materiał z jakiego będzie wykonany.
3. Jeżeli zgłaszamy remont obiektu lub urządzenia – należy określić dokładnie
roboty jakie będą wykonywane podczas remontu, ich zakres
ilościowy lub wymiarowy oraz sposób wykonania
4. Jeżeli zgłaszamy wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków lub oczka
wodnego lub basenunależy podać wydajność oczyszczalni ścieków . wielkość
oczka wodnego lub basenu, głębokość , powierzchnię
użytkową.
UWAGA !!!
5. budowa obiektów małej architektury w miejscach publicznych ( np. Place
zabaw) należy przedstawić projekt zagospodarowania działki
zrobiony przez projektanta posiadającego wymagane
uprawnienia budowlane ( art. 30 ust.4 Prawa Budowlanego)
pkt. 19 - instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o
pojemności do 7 m3 przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych
w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych
pkt. 20 - przyłączy do budynków : elektroenergetycznych wodociągowych , ,
kanalizacyjnych cieplnych, gazowych i telekomunikacyjnych
- należy przedstawić projekt zagospodarowania działki uzgodniony z
rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych wraz z
projektem budowlanym

