
                                                                                          …………………………........... r. 
                                                                                                                              (miejscowość, data)   
.........................................................................
(nr sprawy) 
              
……………………………………………….                        Starostwo Powiatowe                 
         (Imię i nazwisko inwestora/zgłaszającego)                                        w  Kole                                  
………………………………………………..             Wydział Architektury i Budownictwa
………………………………………………..                 ul. Sienkiewicza 21/23, 62-600 Koło
.......................................................................... 
                   (adres zamieszkania) 
.......................................................................... 
(nr telefonu do kontaktu)   ......................................
  

ZGŁOSZENIE
zamiaru budowy z projektem budowlanym

(zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a, ustawy Prawo budowlane)

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2017r. 
poz. 1332 ze zm.)  zgłaszam zamiar  budowy : 

.......................................................................................................................................................
(należy tu określić rodzaj obiektu, zakres i sposób wykonania budowy lub robót budowlanych)

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

.......................................................................................................................................................
 
na terenie /działce/ położonym /nej/ w..........................................................................................

gmina....................................................przy ul. ...............................................................nr ……

nr ewidencyjny działki lub działek budowlanych.........................................................................
 
w obrębie ewidencyjnym.............................................................ark............................................
Do budowy zamierzam przystąpić w dniu ...................................................................................
Pouczenie: do wykonywania robót budowlanych można przystąpić jeżeli w terminie 21 dni od dnia doręczenia niniejszego
zgłoszenia, Starosta Kolski nie wniesie, w drodze decyzji sprzeciwu i nie później niż po upływie trzech lat od określonego w
zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia. 
                                                              

Do zgłoszenia dołączam: 
o cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami

wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7, aktualnym na dzień
opracowania  projektu;  nie  dotyczy  to  uzgodnienia  i  opiniowania  przeprowadzanego  w  ramach  oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000; 

o oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane; 
o decyzję  o  warunkach  zabudowy  i  zagospodarowania  terenu,  jeżeli  jest  ona  wymagana  zgodnie  z  przepisami

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 
o pozwolenie, o którym mowa w art. 23 i art. 23a ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich   

                 Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, jeżeli jest ono wymagane; 
o w przypadku obiektów zakładów górniczych oraz obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych i terenach,

o których mowa w art.  82 ust. 3 pkt 1, postanowienie o uzgodnieniu z organem administracji architektoniczno
- budowlanej,  o którym mowa w art.  82 ust.  2,  projektowanych rozwiązań w zakresie:  o linii  zabudowy oraz
elewacji  obiektów  budowlanych  projektowanych  od  strony  dróg,  ulic,  placów  i  innych  miejsc  publicznych,
przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu, wyprowadzonych
poza granice terenu zamkniętego, portów morskich i przystani morskich, a także podłączeń tych obiektów do sieci
użytku publicznego;

o upoważnienie udzielone osobie działającej w moim imieniu.

                                                                                                                                                       
                                                                  .………………………………..........................
                                                                   (podpis inwestora/zgłaszającego lub osoby przez niego upoważnionej)




