
ZGŁOSZENIE BUDOWY/ROBÓT BUDOWLANYCH1 
(podstawa prawna: art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane) 

 

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

(nr rejestru) 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

(pieczęć wpływu / etykieta wpływu) 

 
 

Starosta Legionowski 

05-119 Legionowo, ul. gen. Wł. Sikorskiego 11 
…………………………………………………………..………………………… 

(nazwa organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia) 

 
Dane inwestora: ..…….………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………..………………………………… 

(imię i nazwisko lub nazwa oraz adres, ew. telefon do kontaktu) 

 
Rodzaj zamierzenia budowlanego: ..………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

(rodzaj obiektu lub robót budowlanych, zakres i sposób wykonania robót) 

 
Adres zamierzenia budowlanego: 
 

nr działki ewidencyjnej: ………………………………….…………………………………………………………………....…….…..  

 

obręb ewidencyjny: ……………..…………………………………………………………………………………….……..……….….. 

 

miejscowość ……………………………………………………...……….. gmina ……………..……..………………………………… 

 
Termin rozpoczęcia robót budowlanych:  …………………………………………………………..………………… 

      (co najmniej 21 dni od dnia doręczenia niniejszego zgłoszenia ) 
 
Do zgłoszenia dołączam1: 

1. opis określający rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych, 

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

3. w zależności od potrzeb odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane 
odrębnymi przepisami, 

4. w zależności od potrzeb zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki 
budowlanej: powierzchnia zabudowy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, dróg, parkingów, 
placów i chodników oraz powierzchnia zieleni, 

5. szkic lokalizacji obiektu na działce, 

6. projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji (dotyczy przyłączy                      
do budynków: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych                                        

i telekomunikacyjnych), wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane.   
W przypadku budowy instalacji gazowej (dotyczy budowy instalacji zbiornikowych na gaz płynny                                 
z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych                             
w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych) projekt zagospodarowania działki lub terenu powinien być 
uzgodniony z podmiotem właściwym do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, 

7. projekt zagospodarowania działki lub terenu wykonany przez projektanta posiadającego wymagane 
uprawnienia budowlane (dotyczy budowy obiektów małej architektury w miejscach publicznych), 

8. pozwolenie właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie robót budowlanych                
na obszarze wpisanym do rejestru zabytków,  

9. upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu inwestora, 

10. dowód wniesienia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa. 

 
………….....……………………………………..……………………………………… 
Data oraz czytelny podpis inwestora lub osoby upoważnionej do działania w jego 

imieniu (w przypadku składania wniosku przez kilku inwestorów lub osób 

upoważnionych podpis składa każda z nich) 

Pouczenie 
Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. 
Do wykonania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, organ 
administracji architektoniczno-budowlanej, nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji. 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. 

                                                 
1 Niepotrzebne skreślić 


