Ożarów Mazowiecki
( miejscowość i data )

WNIOSEK O ZGŁOSZENIE ROBÓT
NIEWYMAGAJACYCH POZWOLENIA NA BUDOWĘ/ROZBIÓRKĘ 1

Starosta Warszawski Zachodni ul. Poznańska 129/133 05-850 Ożarów Mazowiecki
..........................................................................................................................................................................................
( nazwa organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia )

Inwestor :
...........................................................................................................................................................................................
( imię i nazwisko lub nazwa oraz adres )

na podstawie art. 30 i 31 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2013 poz.1409 z późniejszymi
zmianami) zgłaszam roboty niewymagające pozwolenia na budowę / rozbiórkę 1

.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
( nazwa i rodzaj oraz adres całego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-ów bądź robót budowlanych , oznaczenie działki ewidencyjnej wg ewidencji
gruntów i budynków poprzez określenie obrębu ewidencyjnego oraz numeru działki ewidencyjnej )

Określić termin rozpoczęcia robót budowlanych:…………………………………………………………
Do wniosku o zgłoszeniu robót niewymagających pozwolenia na budowę/rozbiórkę dołączam1 :
1) Opis, w którym należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia oraz, w
zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi
przepisami,
2) do zgłoszenia budowy należy dołączyć plan sytuacyjny sporządzony na kopii mapy zasadniczej lub jednostkowej przyjętej do
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. W przypadku zgłoszenia rozbiórki, należy dołączyć mapę zasadniczą
z oznaczeniem obiektu przeznaczonego do rozbiórki;
3) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
4) decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
5) w zgłoszeniu budowy : instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m³,
przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych należy, przedstawić projekt
zagospodarowania działki lub terenu, uzgodniony z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, wraz z opisem
technicznym instalacji wykonanym przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane ,
6) w zgłoszeniu budowy :obiektów małej architektury w miejscach publicznych, należy ponadto, przedstawić projekt
zagospodarowania działki lub terenu, wykonanym przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane ,
7) upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora
8) w przypadku wniosku składanego przez osobę prawną, odpis aktualny z rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sadowego- oryginał lub urzędowo poświadczony odpis.

POUCZENIE:
1.

2.
3.
4.

Do wykonania robót można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie
wniesie w drodze decyzji sprzeciwu i nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich
rozpoczęcia.
Inwestor jest zobowiązany wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą.
Należy zastosować się do warunków zawartych w opinii ZUD oraz innych uzgodnień (jeśli dotyczy)
Inwestor jest zobowiązany zastosować się do przebiegu linii rozgraniczających ustalonych w MIEJSCOWYM PLANIE
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO lub w DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY (jeśli dotyczy).

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

numer telefonu………………………………………….

