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     DRUK B-2/2 

…………………………. 
……………………………………………     (miejscowość i data) 
 (imię i nazwisko  lub jednostka   zgłaszająca) 
 

…………………………………………… 
                                     (adres) 
 
…………………………………………… 
                                 (nr telefonu) 

                 STAROSTA KIELECKI 
                   UL. WRZOSOWA 44,   25-211 KIELCE 

            WYDZIAŁ  BUDOWNICTWA 
 
 

ZGŁOSZENIE ZAMIARU 
BUDOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO* - WYKONANIA ROBÓT BUDOW LANYCH* 1 

NIEWYMAGAJ ĄCYCH POZWOLENIA NA BUDOW Ę 
 

 
 
na podstawie art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane zgłaszam zamiar przystąpienia do 
wykonania na nieruchomości, stanowiącej własność: 
 
....................................................................................................................................... 

( wymienić właściciela działki/ działek  z podaniem siedziby lub adresu) 
 

na działce/działkach nr ewid.:……………………………………………………………………………..………  

położonej obrębie ewidencyjnym / miejscowości ......................................…………………………............……           

gmina: ……………………………….............................................................................................................…… 

 robót polegających na: 
 
………………………………………………………….......................................................................... 

(wymienić rodzaj obiektu i sposób wykonania / rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych) 
 

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

 

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

 

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

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

Termin rozpoczęcia robót (min. 21 dni od daty zgłoszenia): ………………………………….………. 
                                                                                                                                                                  (dd-mm-rrrr) 
 
 
 

................................................................................. 
(podpis zgłaszającego) 

                                                 
 



* niepotrzebne skreślić 

 
 
Załączniki: 
1) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3),              

(w przypadku rozbiórki należy dostarczyć zgodę właściciela rozbieranego obiektu) 
2) lokalizacja obiektu przedstawiona na mapie sytuacyjno – wysokościowej  

a) (w przypadku budynku lokalizacja zgodna z wytycznymi Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 
2002r.  oraz Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego 

3) w zależności od potrzeb*: 
b) szkice i rysunki  

( winny być sporządzone w zakresie pozwalającym określić zakres robot i  sposób ich wykonania pod 
kątem możliwości zwolnienia z uzyskania pozwolenia na budowę),  

c) informacja na jakim terenie znajduje się działka zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania 
Przestrzennego 

d) decyzja o warunkach zabudowy lub ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ( w przypadku 
zgłoszenia z trybie art. 29 ust. 1 pkt. 19a) 

e) 4 egz. projektu budowlanego wraz z opiniami i uzgodnieniami   
( w przypadku zgłoszenia z trybie art. 29 ust. 1 pkt. 2b i 19a) 

f) dowód uiszczenia opłaty skarbowej ( w przypadku zgłoszenia z trybie art. 29 ust. 1 pkt. 19a) 
Pouczenie: 
Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonywania 
robót budowlanych można przystąpić nie wcześniej niż w ciągu 21 dni od zgłoszenia, jeżeli w tym terminie 
właściwy organ nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji i nie później niż po upływie 3 lat od terminu ich 
rozpoczęcia określonego w zgłoszeniu. 
 
Do zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 2b (budynki stacji transformatorowych) i 19a                    
( sieci)  należy dołączyć dokumenty, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1–4. 
 
Do zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19 ( instalacje zbiornikowe na gaz płynny) i 20                 
(przyłącza), należy ponadto dołączyć projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym 
instalacji, wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane. 
 
Projekt zagospodarowania działki lub terenu, w przypadku budowy instalacji gazowej, o której mowa 
w art. 29 ust. 1 pkt 19, powinien być uzgodniony z podmiotem właściwym do spraw zabezpieczeń 
przeciwpożarowych. 
 
W zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 30 ust. 1 pkt 4 (budowa obiektów małej architektury w miejscu 
publicznym), należy ponadto przedstawić projekt zagospodarowania działki lub terenu, wykonany przez 
projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane. 
 
Przedsięwzięcia, które wymagają przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, oraz przedsięwzięcia 
wymagające przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 (z wyjątkiem obiektów o których 
mowa w art. 29 ust. 1 pkt 6, 10, 13), zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko wymagają uzyskania pozwolenia na budowę (art. 29 ust. 3 i art. 30 ust 1 pkt 1b). 

 
Pozwolenia na budowę wymagają roboty budowlane wykonywane przy obiekcie budowlanym wpisanym 
do rejestru zabytków (art. 29 ust. 4) natomiast wykonywane na obszarze wpisanym do rejestru zabytków 
wymagają zgłoszenia. 
 
Wysokość opłat skarbowych uzależniona jest od rodzaju inwestycji i naliczana jest zgodnie z ustawą o opłacie 
skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. 
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