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Druk  od: 01.08.2017 roku                                                                                                                                                                                    BB-08(Zał.1) 

 

………………………….......................................................... 
(nr sprawy) 
 

 …………………..................................................... roku 
(miejscowość, data) 
 

 
…………………………........................................................          
(Imię i nazwisko inwestora/zgłaszającego) 
.................................................................................... 
.................................................................................... 
.................................................................................... 
(adres zamieszkania) 
..................................................................................... 
(nr telefonu do kontaktu) 

  
Starostwo Powiatowe w Sulęcinie 
Ul. Lipowa 18a 
69-200 Sulęcin 

..................................................................................... 
(adres e-mail) 

ZGŁOSZENIE  
 

zamiaru budowy1)   / wykonania robót budowlanych 2) 
 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2017r.  poz. 1332 j.t.) 

zgłaszam zamiar:  budowy1)  / wykonania robót budowlanych2) (zaznaczyć właściwe) : 

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

(należy tu określić rodzaj obiektu, zakres i sposób wykonania budowy lub robót budowlanych) 

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

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

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

gmina....................................................przy ul. .........................................................................nr ............................... 

nr ewidencyjny działki lub działek budowlanych........................................................................................................... 

w obrębie ewidencyjnym...............................................................................................ark........................................... 

Do budowy zamierzam przystąpić w dniu ..................................................................................................................... 

Pouczenie: do wykonywania robót budowlanych można przystąpić jeżeli w terminie 21 dni od dnia doręczenia niniejszego zgłoszenia, 
Starosta Sulęciński nie wniesie, w drodze decyzji sprzeciwu i nie później niż po upływie trzech lat od określonego w 
zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia. 
Organ administracji architektoniczno-budowlanej może z urzędu przed upływem terminu 21 dni wydać zaświadczenie o 
braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia uprawnia inwestora do rozpoczęcia robót budowlanych. 

 
Wnioskuję o wydanie zaświadczenia 

 zaświadczenie 
 bez zaświadczenia  

 
Do zgłoszenia dołączam: 

 1.Oświadczenie o posiadanym prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane, 
 2.Szkice i rysunki oraz opis (rodzaj, zakres i sposób wykonywania) robót budowlanych 
 3.Pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami  

UWAGA:  
 a) W przypadku realizacji ogrodzenia od strony drogi należy przedłożyć uzgodnienie lokalizacji zjazdu na posesję, dokonane 

z dysponentem drogi lub przedłożyć informację o wydanym pozwoleniu na budowę 
 i zatwierdzonym projekcie zagospodarowania działki 

 b) Określić wpływ wykonywania robót budowlanych (lub jego brak) na środowisko w związku z art. 52 ust. 1, art.60 ust. 1 i 
art. 91 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.) 

 4.Projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem (dot. budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 19 i 20) 
 
 

.………………………………........................................................... 
(podpis inwestora/zgłaszającego lub osoby przez niego upoważnionej)

 


