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...................................................                                                                 ……………….………………………. 

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

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 
(imię i nazwisko, nazwa inwestora, adres) 

 

 

 

                                                                                                      Starosta Krapkowicki 

                                                                                                      ul. Kilińskiego 1 

                                                                                                      47 -303 Krapkowice 

 

 

 

 

Zgłoszenie 

zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę 

 

Działając na podstawie art. 29, 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane 

(Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z późn. zm.), zgłaszam zamiar rozpoczęcia robót budowlanych : 

 

*Budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-3, 5-19, 20a-21 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(budowa : obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną parterowych do 35 m²,wolnostojących budynków: gospodarczych, wiat, 

altan o powierzchni zabudowy do 25m², płyt do składowania obornika, zbiorników na gnojówkę, silosów, suszarni kontenerowych, 

przydomowych oczyszczalni ścieków, wiat przystankowych i peronowych, kabin telefonicznych, parkometrów, boisk, kortów, bieżni, miejsc 

postojowych, zatok parkingowych, tymczasowych obiektów, basenów i oczek wodnych, pomostów, pochylni dla osób niepełnosprawnych, 

instalacji zbiornikowych na gaz, linii kablowych telekomunikacyjnych, kanalizacji kablowej, urządzeń pomiarowych meteorologicznych) 

 

*Budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 20 z zastrzeżeniem art. 29a; : 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych) 

 

*Wykonanie robót budowlanych , o których mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1, 4-6 oraz 9-13 : 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(remoncie obiektu, dociepleniu budynku, utwardzeniu działki, instalowaniu tablic reklamowych, wykonanie ujęć wód (studnie), urządzeń 

melioracji, przebudowie sieci elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych, telekomunikacyjnych, 

przebudowa dróg, instalowanie krat na obiektach, instalowaniu urządzeń, montaż wolnostojących kolektorów słonecznych) 

 

*Budowa ogrodzeń od strony dróg i innych miejsc publicznych i o wysokości powyżej  

2,20 m : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

*Montaż krat na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej, 

zamieszkania zbiorowego oraz obiektach wpisanych do rejestru zabytków : 

 

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

..................................................................................................................................................... 
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*Instalowanie urządzeń o wysokości powyżej 3 metrów na obiektach budowlanych : 

 

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

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

 

*Budowa obiektów małej architektury w miejscach publicznych : 

 

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

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

 

 

Rodzaj, zakres i sposób wykonania robót budowlanych : 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………...………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 
Termin ich rozpoczęcia  ……………………………………… 

Lokalizacja inwestycji :……………………………………………………………………………………………………………………. 
                                                                                                                 (miejscowość, ulica, nr, nr działki ) 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                                                  ……………………………………….. 
                                                                                                                                     (podpis składającego zgłoszenie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do zgłoszenia załączam : 

1. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

2. Odpowiednie szkice, rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami. 

3. Projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji uzgodniony z rzeczoznawcą do spraw 

zabezpieczeń przeciwpożarowych dla robót wymienionych w art. 29 ust. 1 pkt 19 i 20. 

*    Niepotrzebne skreśl 


