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Dodatkowe informacje: Starostwo Powiatowe w Legnicy, Wydział Architektury i Środowiska, pok. 324, 325, 327, III piętro,  

tel. (76) 7243449 

 

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

                  (miejscowość i data) 
 

(nr rejestru organu właściwego        

do przyjęcia zgłoszenia)        
     

WNIOSEK O PRZYJĘCIE ZGŁOSZENIA 

O ZAMIARZE PRZYSTĄPIENIA DO WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

NIE WYMAGAJĄCYCH POZWOLENIA NA BUDOWĘ 
 

Starosta Legnicki, pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica 

Wydział Architektury i Środowiska 
 

Inwestor: 

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

(imię i nazwisko lub nazwa 

 

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

oraz adres) 
 

na podstawie art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202  

z późniejszymi zmianami) wnoszę o przyjęcie zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do wykonywania robót 

budowlanych 
 

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

 

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

 

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

(podać obiekty, których ma dotyczyć) 

 

na działce położonej w  .......................................................... przy ul. ..................................................................... 

                  (miejscowość) 

 

nr ewidencyjny działki /obręb  ………………………………………………………………………………......... 

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

stanowiącej własność  ............................................................................................................................................... 

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

 

termin rozpoczęcia robót........................................................................................................................................ 

         (min. 21 dni od dnia złożenia wniosku) 
 

 

określenie rodzaju, zakresu i sposobu wykonania robót: 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 



2 
Dodatkowe informacje: Starostwo Powiatowe w Legnicy, Wydział Architektury i Środowiska, pok. 324, 325, 327, III piętro,  

tel. (76) 7243449 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 
Do wniosku dołączam1: 
 

1.  oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, 

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

3.  aktualną mapę zasadniczą z oznaczeniem lokalizacji inwestycji, 

4.  pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu inwestora, 

5.  projekt zagospodarowania działki lub terenu wykonany przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia 

budowlane – dotyczy obiektów małej architektury w miejscach publicznych, 

6.  projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji wykonany przez projektanta 

posiadającego wymagane uprawnienia budowlane – dotyczy przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, 

kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych, telekomunikacyjnych i instalacji zbiornikowych na gaz płynnych  

z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3 przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach 

mieszkalnych jednorodzinnych,  

7.  w przypadku wniosku składanego przez osobę prawną „odpis aktualny z Rejestru Przedsiębiorców” Krajowego  

Rejestru Sądowego. 

W przypadku zgłoszenia budowy obiektu budowlanego, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b, i 19a 

do wniosku należy dołączyć: 
1. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, 

2. decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (art. 33 ust.2 pkt 3 ustawy Prawo budowlane), 

3. cztery egzemplarze projektu budowlanego spełniającego wymagania wynikające z przepisów art. 34 ustawy Prawo 

budowlane, podpisane przez osobę sporządzającą projekt i posiadającą stosowne uprawnienia budowlane, 
 

Pouczenie: 

1. Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Właściwy organ 

administracji architektoniczno-budowlanej, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, może, w drodze 

decyzji, wnieść sprzeciw. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli organ administracji 

architektoniczno-budowlanej nie wniósł sprzeciwu w tym terminie. Organ administracji architektoniczno-

budowlanej może z urzędu, przed upływem ww. terminu, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia 

sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia inwestora  

do rozpoczęcia robót budowlanych. 

2. W przypadku nierozpoczęcia wykonywania robót budowlanych przed upływem 3 lat od określonego w zgłoszeniu 

terminu ich rozpoczęcia, rozpoczęcie tych robót może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia. 
 

Oświadczam, że inwestycja wykonywana będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności  

z uwzględnieniem warunków technicznych. 
 

Oświadczam, że zapoznałam/ em się z pouczeniem zawartym w druku zgłoszenia. 
 

 

 

 

 

             

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

              (podpis inwestora lub osoby przez niego upoważnionej) 

          
1 Niepotrzebne skreślić 


