Załącznik nr 5

Nr sprawy:
ARB-...........6743............201...................
* pole powyżej wypełnia Urząd

Piaseczno, data.....................................................

INWESTOR:
Imię i nazwisko (lub nazwa)

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

Adres..................................................................................................

..........................................................................................................
Nr tel. kontaktowego..........................................................................

PEŁNOMOCNIK:
Imię i nazwisko..........................................................................................
Adres..................................................................................................

..........................................................................................................
Nr tel. kontaktowego..........................................................................
(dowód wniesienia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w załączeniu)

Starosta Piaseczyński
ul. Chyliczkowska 14
05-500 Piaseczno

ZGŁOSZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH
NIE WYMAGAJĄCYCH POZWOLENIA NA BUDOWĘ
(Art. 29 ust. 2 pkt 1, 4-6 i 9-13 oraz art. 30 ust. 1 pkt 3a – 3c Prawa budowlanego)
zgłaszam zamiar prowadzenia robót budowlanych:...........................................................................
(podać zakres robót)

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
w budynku............................................................. na działce nr

ew.....................................................

obręb ew. …...........................................................jednostka ewidencyjna............................................................
planowana data rozpoczęcia robót.......................................................................................................
(podać datę rozpoczęcia budowy/ robót budowlanych
minimum 30 dni od daty dokonania zgłoszenia)

Do wniosku załączam :**
•

Szkic usytuowania obiektu budowlanego na kopii mapy.

•

Opis zakresu i sposobu prowadzenia robót budowlanych (w tym np. parametry remontowanego budynku,
stosowane materiały do remontu i ich kolorystyka, wielkość montowanych urządzeń, itd).

•

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (art.32 ust.4 pkt.2.
ustawy Prawo budowlane).

•

Szkice i rysunki obrazujące zamierzenie.

•

Pozwolenia, uzgodnienia i opinie – wymagane na podstawie przepisów odrębnych (w zależności od potrzeb np.
uzgodnienie dot. melioracji, z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, uzgodnienia z rzeczoznawcami, itp) ..

** niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że roboty budowlane będą prowadzone z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa, a także,
że prowadzone roboty budowlane nie spowodują pogorszenia stanu środowiska i warunków zdrowotno –
sanitarnych, nie wprowadzą ograniczeń lub uciążliwości zabudowy dla terenów sąsiednich.
Oświadczam, że wiem, iż w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia do właściwego organu, mogę
zostać zobowiązany do uzupełnienia brakujących dokumentów lub uzyskania pozwolenia na budowę - wg
odpowiednich przepisów Prawa budowlanego. W przypadku wystosowania przez organ administracji
architektoniczno-budowlanej postanowienia nakładającego na inwestora obowiązek uzupełnienia
dokumentacji, bieg terminu 30 dni, o którym mowa wyżej, liczy się od dnia złożenia uzupełnienia.

..................…….………………...................................
(czytelny podpis inwestora lub osoby przez niego uprawnionej)

