Cieszyn...............................
( data )

.......................................................................
(nr rejestru Wydziału Architektury i Budownictwa)

ZGŁOSZENIE ZAMIARU BUDOWY / WYKONANIA ROBÓT
BUDOWLANYCH2
Starostwo Powiatowe w Cieszynie
ul. Bobrecka 29
Wydział Architektury i Budownictwa
z siedzibą przy ul. Szerokiej 13
Inwestor:
1. ............................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
( imię i nazwisko lub nazwa instytucji )
2. ............................................................................................................................................................................................................................
( adres )

3. ..........................................................
( nr telefonu kontaktowego)1

na podstawie art. 30 ust. 1 do ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z póżn.zm)
zgłaszam zamiar budowy / wykonania robót budowlanych2:
1. .................................................................................................................................................................................................................................
( nazwa i rodzaj całego zamierzenia budowlanego)

2. .................................................................................................................................................................................................................................
(adres całego zamierzenia budowlanego)

3. .................................................................................................................................................................................................................................
(rodzaj i zakres wykonywanych robót budowlanych)

4. .................................................................................................................................................................................................................................
(sposób wykonywania robót budowlanych)

5. .................................................................................................................................................................................................................................
(termin rozpoczęcia)

6. .................................................................................................................................................................................................................................
Do wniosku dołączam:2

(nr obrębu ewidencyjnego i nr ewidencyjny działki lub działek budowlanych)

1. odpowiednie szkice lub rysunki (min. 1 egz);
2. w zależności od potrzeb rysunek zagospodarowania działki lub terenu wraz z wymaganymi uzgodnieniami z gestorami sieci
i administratorem drogi;
3. dla przyłączy - projekt zagospodarowania działki lub terenu wykonany przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia
budowlane, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego, uzgodniony j.w., a dodatkowo z rzeczoznawcą d/s zabezpieczeń
przeciwpożarowych wraz z opisem technicznym, wykonanym przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia , o którym mowa
w art. 29 ust 1 pkt 19 i 20 Prawa budowlanego;
5. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, wg. ustalonego wzoru;
6. wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub zaświadczenie z Urzędu Miasta/Gminy o braku w/w planu;1
7. upoważnienie udzielone osobie działającej w moim imieniu.1

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

OŚWIADCZAM, ŻE W STOSUNKU DO PRZEDMIOTOWEGO TERENU, NA KTÓRYM WNIOSKOWANA JEST W/W INWESTYCJA NIE JEST PROWADZONE ŻADNE
POSTĘPOWANIE PRZEZ POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W CIESZYNIE. 1

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

1 Nieobowiązkowe
2 Niepotrzebne

skreślić

