
AB 6743                                                                                             Koło, dnia ……………….

                                                                             Starostwo Powiatowe w Kole 
                                                                                          Wydział Architektury i Budownictwa 
                                                                                           ul. Sienkiewicza 21/23, 62-600 Koło

ZGŁOSZENIE BUDOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO1

WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH1

ROZBIÓRKI OBIEKTU BUDOWLANEGO1

 
Inwestor: ………………………………………………………………………………………

imię i nazwisko

 Adres zamieszkania……………………………………………………………………………

         Na podstawie art. 29, art. 30  i art. 31 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. –Prawo budowlane (tekst 
jednolity  Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm. ) zgłaszam zamiar: budowy obiektu  budowlanego1 

/wykonania robót budowlanych1 /rozbiórki obiektu budowlanego1

 Rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych1/ rozbiórkowych1:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

Adres zamierzenia budowlanego: działka o nr ewidencyjnym:……………………………….. 
miejscowość/miasto …………………………………………….gmina ……………………….

 Termin rozpoczęcia budowy/ wykonywania robót budowlanych/rozbiórki ..................

                                                                            
                                                                              ……………………………………………….
                                                                                              podpis inwestora lub osoby przez niego upoważnionej

Załączniki: 
1. oświadczenie o prawie do dysponowania w/w nieruchomością  na cele budowlane a w przypadku gdy inwestorem

jest  osoba   prawna  dołączyć  aktualny  odpis  z  rejestru  przedsiębiorców  Krajowego  Rejestru  Sądowego  lub
zaświadczenie o działalności

2. odpowiednie  szkice  i  rysunki  a  także  pozwolenia,  uzgodnienia  i  opinie  wymagane  odrębnymi  przepisami,  w
przypadku rozbiórki- dane o obiekcie(np. mapa z usytuowaniem obiektu przeznaczonego do rozbiórki oraz opis
charakterystycznych parametrów) oraz dane dotyczące prowadzenia robót rozbiórkowych 

3. upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu Inwestora (pełnomocnictwo) wraz z opłatą skarbową w wys.
17 zł 

4. kopia  aktualnej  mapy  zasadniczej  lub  jednostkowej  przyjętej  do  państwowego  zasobu  geodezyjnego
i kartograficznego z naniesioną lokalizacją zamierzenia budowlanego objętego w/w zgłoszeniem 

1. niepotrzebne skreślić
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Objaśnienia

1.  W zgłoszeniu  należy  określić  niezbędne  informacje  charakteryzujące  planowanego  zamierzenia  objętego
zgłoszeniem:
-rodzaj obiektu oraz jego przeznaczenie,
-podstawowe wymiary:  długość,  szerokość,  wysokość,  ilość  kondygnacji,  średnicę,  pojemność  (zbiorników,
silosów) wydajność (urządzeń i instalacji), głębokość, 
-podstawowe dane konstrukcyjne,
-warunki wykonania robót lub montażu urządzeń budowlanych,
-czas trwania robót budowlanych ,
-okres użytkowania obiektu budowlanego,
-czas trwania robót rozbiórkowych,
-informację, czy obiekt jest użytkowany lub nie jest nieużytkowany
2. Zgłoszenia budowy obiektu budowlanego, wykonania robót budowlanych lub rozbiórki obiektu budowlanego
należy dokonać na co najmniej 21 dni przed planowanym terminem ich rozpoczęcia. Do ich wykonania inwestor
może przystąpić jeżeli w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie sprzeciwu,
w drodze decyzji   i nie później niż po upływie 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.       
3. Inwestor jest zobowiązany przedłożyć projekt zagospodarowania działki lub terenu z opisem technicznym
wykonany przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia odpowiedniej specjalności i wpisanego na
listę właściwej  izby samorządu zawodowego, w przypadku zgłoszenia budowy:
a)  instalacji  zbiornikowych  na  gaz  płynny z  pojedynczym zbiornikiem o  poj.  do  7  m3 przeznaczonych  do
zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych 
b)  przyłączy:  elektroenergetycznych,  wodociągowych,  kanalizacyjnych,  gazowych,  cieplnych
i telekomunikacyjnych;


