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

 

      

(nr rejestru organu właściwego        

do przyjęcia zgłoszenia)        

 

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE ZGŁOSZENIA 

O ZAMIARZE PRZYSTĄPIENIA DO WYKONYWANIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH NIE 

WYMAGAJĄCYCH POZWOLENIA NA ROZBIÓRKĘ 

 

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

Wydział Architektury i Środowiska 
 

 

Inwestor: 

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

(imię i nazwisko lub nazwa 

 

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

oraz adres) 

 

 

 

na podstawie art. 31 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 

rozbiórkowych 

 

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

 

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

 

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

(podać obiekty, których ma dotyczyć) 

 

 

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

 

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

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

 

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

 

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

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

            (min. 21 dni od dnia złożenia wniosku) 

 

 

określenie rodzaju, zakresu i sposobu wykonania robót rozbiórkowych: 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dane o obiekcie: 

 

długość......................... szerokość......................... wysokość......................... 

1.  pow. użytkowa  ........................... 

2.  ilość izb   ........................... 

3.  obiekt jest podłączony do istniejących czynnych sieci  *,  

 

*w przypadku potwierdzenia przyłączenia należy wskazać rodzaje sieci:………………………………………… 

 

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

 
Do wniosku dołączam1: 

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

2. plan sytuacyjny – aktualną mapę zasadniczą z oznaczonym obiektem i odległościami od granic działki, 

3. pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty wymagane przepisami szczególnymi, 

4. pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu inwestora, 

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

Rejestru Sądowego. 

 
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. 

 

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

 

 

 

 

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

      (podpis inwestora lub osoby przez niego upoważnionej) 

 

        
1 Niepotrzebne skreślić 

 


