
 

 

 

 

 

 
   ......................................................................... 
                 ( telefon kontaktowy ) 
 

Miejsce na pieczęć organu architektoniczno - budowlanego 

 

ZGŁOSZENIE ZAMIARU ROZPOCZĘCIA ROBÓT BUDOWLANYCH  
NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UZYSKANIA POZWOLENIA NA BUDOWĘ

 

 

Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Malborku 
(nazwa organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia) 

 

Inwestor: ......................................................................................................................................................................... 

 

......................................................................................................................................................................................... 
( imię i nazwisko lub nazwa instytucji oraz dokładny adres ) 

 

na podstawie art. 29 oraz art. 30  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 

r., poz. 290 z pózn. zm.) zgłaszam  przystąpienie do rozpoczęcia robót budowlanych, polegających na 

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

 

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

 

......................................................................................................................................................................................... 
( nazwa, rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych podlegających zgłoszeniu ) 

 

na działce nr................................, obr. ewid.  ......................jedn. ewid. ..................................... przy ul. ……………. 

 

Planowany termin rozpoczęcia robót budowlanych ....................................................................................................... 

( nie wcześniej niż 21 dni od daty dokonania  

zgłoszenia w tut. Starostwie ) 
Do wniosku dołączam

1
: 

1. załącznik graficzny (szkice, rysunki, w przypadku obiektu kubaturowego określić podstawowe charakterystyczne 

parametry – długość, szerokość, wysokość, kąt dachu); 

2. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane; 

3. mapkę do celów informacyjnych w skali 1:500 (z naniesioną lokalizacją zgłaszanego obiektu budowlanego z podaniem 

odległości od granicy działek sąsiednich oraz innych obiektów budowlanych, w stosunku do wykonania robót 

budowlanych wewnątrz obiektu na mapie oznaczyć graficznie obiekt podlegający niniejszym robotom budowlanym); 

4. projekt zagospodarowania działki lub terenu  wykonany z opisem technicznym instalacji wykonanym przez projektanta 

posiadającego wymagane uprawnienia budowlane uzgodniony z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych – 

dotyczy budowy instalacji zbiornikowej na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m³, przeznaczony do 

zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych; 

5. projekt zagospodarowania działki lub terenu  wykonany z opisem technicznym instalacji, wykonanym przez projektanta 

posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane – dotyczy budowy przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, 

kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych, telekomunikacyjnych; 

6. projekt zagospodarowania działki lub terenu wykonany przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia – dotyczy 

obiektów małej architektury w miejscach publicznych; 

7. pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami; 

8. upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w  imieniu inwestora, (z opłatą skarbową 

w wysokości 17 zł). 
Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonania robót budowlanych można 

przystąpić jeżeli w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ architektoniczno-budowlany nie wniósł sprzeciwu w drodze decyzji 

(art. 30 ust. 5 – Prawa budowlanego). W przypadku nierozpoczęcia wykonania robót budowlanych przed upływem 3 lat od określonego         

w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia, rozpoczęcie tych robót może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia (art. 30 ust. 5b) 

W celu umożliwienia realizacji niniejszego wniosku wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia  

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z pózn. zm.). 
 
 

 

                                                                                                          ................................................................................. 
                                                                                                                                          (podpis inwestora lub osoby przez niego upoważnionej ) 

                                                           
1
 zaznaczyć właściwe                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

        ...................................................................    
(nr rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia) 

Malbork, dnia ............................................ 

 
 

AB - 5 


