
 
 
…............................………..........................………… 
                     (miejscowość i data) 

……………….....................…………………………… 
                                                                                                                                                                (numer rejestru organu) 

       Starosta Kłobucki 
       Rynek im. Jana Pawła II nr 13

 42-100 Kłobuck 
                       

             Wydział Architektury, 
  Budownictwa i Urbanistyki  

         
 

              Z G Ł O S Z E N I E 
 

       BUDOWY */ PRZEBUDOWY /* 
          budynku mieszkalnego jednorodzinnego   
                           (*niepotrzebne skreślić) 
 

Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.)
zgłoszenia  budowy  wolno  stojącego  budynku  mieszkalnego  jednorodzinnego  można  dokonać  jedynie  w przypadku,  gdy  obszar  jego
oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których został zaprojektowany. 
 

Zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.)
zgłoszenia przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego można dokonać jedynie w przypadku, gdy nie prowadzi  do zwiększenia
dotychczasowego obszaru oddziaływania tego budynku. 
  
Inwestor:                            Pełnomocnik: (jeżeli został ustanowiony) 
Imię i nazwisko lub nazwa                                              Imię i nazwisko 
 
..................................................................         ......................................................................... 
 Ulica                                                                Ulica 
 
................................................................           ........................................................................ 
Nr domu, mieszkania lub lokalu                      Nr domu, mieszkania lub lokalu 
 
................................................................            ........................................................................ 
Kod pocztowy                                                 Kod pocztowy 
 
...............................................................           ........................................................................ 
Miejscowość                                                   Miejscowość 
 
...............................................................            ....................................................................... 
Telefon/Faks                                                   Telefon/Faks 
 
...............................................................    ......................................................................... 
Adres e-mail                                             Adres e-mail 

                                                                         □ załączam pełnomocnictwo 
                                                                                    □ załączam dowod uiszczenia opłaty
                                                                           skarbowej  od pełnomocnictwa
                                                                          (jeżeli jest wymagana) 
 
______________________________________________________________________
 Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.)   z g ł a s z a m: 

 budowę wolno stojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego 
 przebudowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego 

 Nazwa zamierzenia budowlanego: 
 
...............................................................................................................................................................................................................................



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

...............................................................................................................................................................................................................................
Termin rozpoczęcia budowy/robót budowlanych (nie krótszy niż 30 dni od daty zgłoszenia)  

...............................................................................................................................................................................................................................
 
Adres zamierzenia budowlanego: 
 
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) Obręb 
 
..............................................................................................................................
Ulica, Nr 
 
.............................................................................................................................
Kod pocztowy, Miejscowość 
 
…..........................................................................................................................
 
Załączniki do zgłoszenia budowy 
 
Obligatoryjne 

 Cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi 
przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust.7, aktualnym na dzień opracowania projektu; nie 
dotyczy to uzgodnienia i opiniowania przeprowadzanego w ramach oceny oddziaływania przedsiewzięcia na środowisko albo 
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 

 Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 
 
Fakultatywnie 

 Decyzja o warunkach zabudowy (z klauzulą ostateczności), w przypadku budowy wolno stojącego budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego (gdy na obszarze nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego) 

 
  
 
              ................................................................................................. 
                                                              (podpis inwestora lub pełnomocnika) 
 
 
*  Złożenie  prawidłowo wypełnionego i  kompletnego pod względem formalnym zgłoszenia powoduje rozpoczęcie biegu 30-dniowego
terminu,  w którym organ administracji architektoniczno-budowlanej może, w drodze decyzji, wnieść sprzeciw wobec zgłoszenia, w razie
konieczności uzupełnienia zgłoszenia organ nakłada na zgłaszającego, w drodze postanowienia, obowiązek uzupełnienia, w określonym
terminie, brakujących dokumentów - art. 30 ust. 5c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.). 
 
 
UWAGA! 
Zgodnie z art. 30 ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013 r. 1409 z późn. zm.) Inwestor zamiast dokonania
zgłoszenia dotyczącego robót budowlanych, o których mowa w ust. 1, może wystąpić z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę. 
 
Zgodnie z art. 42 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013 r. 1409 z późn. zm.) Inwestor jest obowiązany
zapewnić:  objęcie  kierownictwa  budowy  lub  określonych  robót  budowlanych  oraz  nadzór  nad  robotami  przez  osobę  posiadającą
uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.  


