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

sieci: elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyŜsze niŜ 1 kV; wodociągowych; kanalizacyjnych; cieplnych; gazowych o ciśnieniu
roboczym nie wyŜszym niŜ 0,5 MPa; wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o
powierzchni zabudowy do 35 m2; montaŜ wewnątrz i na zewnątrz uŜytkowanego budynku instalacji gazowych;

1.

Proszę wpisać nazwę organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia (organ, do którego kierowane jest zgłoszenie):

STAROSTA BĘDZIŃSKI
Wydział Architektury Starostwa Powiatowego w Będzinie

2.

Proszę wpisać dane inwestora (w tym adres zamieszkania lub siedziby):
imię i nazwisko lub nazwa inwestora: ...................................................................................................................................... kraj: ..........................................
województwo: ...………………………….......… powiat: ................................................................. gmina: .............................................................................
miejscowość: ........................................................................ ulica: ................................................................................ nr domu: ................ nr lokalu: ........
kod pocztowy: ................................. telefon / e-mail (nieobowiązkowo)* : .................................................................................................................................
adres do korespondencji (jeŜeli jest inny niŜ adres zamieszkania lub siedziby): …...................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dodatkowe informacje (np. w przypadku występowania kilku inwestorów - dane pozostałych inwestorów, w tym adres zamieszkania lub siedziby; imię i nazwisko oraz dane
adresowe pełnomocnika, jeŜeli został ustanowiony):

3.

Proszę oznaczyć znakiem X odpowiedni rodzaj planowanej inwestycji (zamierzenia budowlanego):
(moŜna zaznaczyć więcej niŜ 1)
Budowa sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyŜsze niŜ 1 kV
Budowa sieci wodociągowych
Budowa sieci kanalizacyjnych
Budowa sieci cieplnych
Budowa sieci gazowych o ciśnieniu roboczym nie wyŜszym niŜ 0,5 MPa
Budowa wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2
MontaŜ wewnątrz i na zewnątrz uŜytkowanego budynku instalacji gazowych

4.

Proszę wskazać termin rozpoczęcia robót budowlanych:

5.

Proszę wpisać dane planowanej inwestycji (zamierzenia budowlanego):

(dzień – miesiąc – rok)

województwo: ................................. ŚLĄSKIE ..................................... powiat: ............................................ BĘDZIŃSKI ...................................
gmina: …………………………………………………….…………..………. miejscowość: ………...……………………………………………………………………
ulica: ……………………………………………………………………...…………… nr domu: …………… nr lokalu: ……… kod pocztowy: ………................……

jednostka ewidencyjna / obręb ewidencyjny / arkusz mapy / nr działki ewidencyjnej:
1) …………………………………………………………………………………

6) …………………………………………………………………………………

2) …………………………………………………………………………………

7) …………………………………………………………………………………

3) …………………………………………………………………………………

8) …………………………………………………………………………………

4) …………………………………………………………………………………

9) …………………………………………………………………………………

5) …………………………………………………………………………………

10) ………..………………………………………………………………………

6.

Proszę wskazać załączniki do zgłoszenia:
Trzy egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi
dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów – art. 33 ust. 2
pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane
Kopia decyzji o nadaniu projektantowi lub projektantowi sprawdzającemu, jeŜeli jest wymagany, uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności potwierdzoną za
zgodność z oryginałem przez sporządzającego projekt – art. 34 ust. 3d pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane
Kopia zaświadczenia o wpisie projektanta i projektanta sprawdzającego, jeŜeli jest wymagany, na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego aktualne na
dzień opracowania projektu – art. 34 ust. 3d pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane
Oświadczenie projektanta i projektanta sprawdzającego, jeŜeli jest wymagany, o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej – art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane
Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu jeŜeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – art. 33
ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane
Postanowienie o uzgodnieniu projektowanych rozwiązań w odpowiednim zakresie z właściwym organem administracji architektoniczno-budowlanej – art. 33 ust. 2 pkt 4
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane
Umowa urbanistyczna, jeŜeli jej zawarcie jest wymagane zgodnie z miejscowym planem rewitalizacji – art. 33 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo
budowlane
Oświadczenie projektanta dotyczące moŜliwości podłączenia projektowanego obiektu budowlanego do istniejącej sieci ciepłowniczej, zgodnie z warunkami określonymi
w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, złoŜone pod rygorem odpowiedzialności karnej za złoŜenie fałszywego oświadczenia wynikającej z
art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny; składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: "Jestem
świadomy(-ma) odpowiedzialności karnej za złoŜenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie
fałszywych oświadczeń – art. 33 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane
Decyzja o zezwoleniu właściwego zarządcy drogi na lokalizację w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego – art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
Pełnomocnictwo (jeŜeli ustanowiono pełnomocnika) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 16
listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – w wysokości 17 zł od kaŜdego stosunku pełnomocnictwa
Dowód uiszczenia opłaty skarbowej dotyczącej zgłoszenia, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
Inne, naleŜy wymienić: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Starosta Będziński, z siedzibą w Będzinie przy ul. Jana Sączewskiego 6, jako administrator danych osobowych informuje, że Pani/Pana dane będą
przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich
poprawiania.
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych dotyczących podanego numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej w celu realizacji postępowania
objętego niniejszym zgłoszeniem.

….......................................................................................................................
Data oraz czytelny podpis inwestora lub osoby upowaŜnionej do działania w jego imieniu (w przypadku
dokonania zgłoszenia przez kilku inwestorów lub osób upowaŜnionych podpis składa kaŜda z nich)

Wypełnia organ
Data wpływu zgłoszenia: ……………………………………………………………………… Nr rejestru: ………………………………………………………………………………….
Zgłoszenie niekompletne, wydano postanowienie z dnia:
Zgłoszenie kompletne, data sprawdzenia kompletności:
Brak planu zagospodarowania przestrzennego

Zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego – symbol planu: ........................................................

Podpis pracownika organu: ……………………………………………………

