
Gniezno, dnia .................................... 

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

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

........................................................... 
(imię, nazwisko lub nazwa inwestora, adres inwestora) 

 

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie 

Wydział Architektury i Budownictwa 

 

 

ZGŁOSZENIE  ZAMIARU  BUDOWY/WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH *   
 

 

         Na podstawie art.30 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, 

poz.2016 z 2003r. z późniejszymi zmianami) zgłaszam zamiar budowy/wykonania robót 

budowlanych*: 

 

....................................................................................................................................................... 
                                                (należy tu określić rodzaj obiektu, zakres i sposób wykonania budowy)  

 

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

 

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

 

na terenie /działce/ położonym /nej/ w miejscowości .................................................................. 

 

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

 

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

 

Do budowy zamierzam przystąpić w dniu ................................................................................. .  
                                                                                                                       (należy podać datę min. 30 dni od daty złożenia wniosku)  

 

Proszę jednocześnie o wydanie zaświadczenia, że organ administracji architektoniczno-
budowlanej nie wnosi sprzeciwu do zgłaszanej inwestycji *  
 

 

......................................................... 
(podpis inwestora) 

W załączeniu: 
1.Oświadczenie o posiadanym prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

2. Szkice i rysunki.  

3. Mapa sytuacyjna z proponowanym usytuowaniem budynku, ze szczególnym uwzględnieniem odległości od granic nieruchomości. 

4. W przypadku zgłoszenia budowy polegającej na budowie przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych, 

     telekomunikacyjnych, a także na budowie instalacji zbiornikowych na gaz płynny (o pojemności do 7m3 w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych) 

    należy dołączyć projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji (opis wykonany przez projektanta o odpowiednich  

    uprawnieniach). Projekt zagospodarowania, dotyczący budowy instalacji zbiornikowej gazu, należy uzgodnić z podmiotem odpowiedzialnym za kwestie 

    zabezpieczeń przeciwpożarowych. 

5. W przypadku budowy obiektów małej architektury w miejscach publicznych należy przedstawić plan zagospodarowania terenu lub działki wykonany 

przez projektanta o odpowiednich uprawnieniach budowlanych. 

6. W przypadku zgłoszenia przebudowy drogi w transeuropejskiej sieci drogowej należy przedstawić wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego 

    (o którym mowa w art. 24I ust. 1 ustawy z dnia 1985r. o drogach publicznych – t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 260 z późn. zm.) oraz uzasadnienie 

    zarządcy drogi (o którym mowa w art. 24I ust.4 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych). 

7. Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem. 

8. Pozwolenia i uzgodnienia wymagane odrębnymi przepisami. 

9. Opłata skarbowa: zaświadczenie 17 zł - (nie dotyczy budownictwa mieszkaniowego). 
 

*niepotrzebne skreślić  


