
Pułtusk, 01.11.2019 r.  

(miejscowość i data) 

   

ZGŁOSZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH 

NIE WYMAGAJĄCYCH POZWOLENIA NA BUDOWĘ/ROZBIÓRKĘ 

STAROSTA PUŁTUSKI 

06-100 Pułtusk, ul. Stary Rynek 1 

Wydział Budownictwa i Architektury 

Inwestor: 

imię i nazwisko: Jan Kowalski 

adres: ul. Moniuszki 107 

telefon: 333 333 333 

(imię i nazwisko lub nazwa instytucji oraz adres i telefon) 

  

na podstawie art. 29 i 30 oraz 31 (w przypadku rozbiórki obiektu) ustawy z dnia 7 lipca 1994 

r. – Prawo budowlane (tj.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) zgłaszam zamiar 

wykonania robót budowlanych: 

 

prace remontowe przy istniejącej drodze wewnętrznej  
 

(określenie rodzaju obiektu lub robót budowlanych) 

  

na działce ewid. nr: 12345/3 

położonej w: Pułtusku 

gmina: Pułtusk 

(miejscowość, adres) 

 

Zakres i sposób wykonywania robót;  

 

Remont istniejącej drogi wewnętrznej polegający na uzupełnieniu nawierzchni drogi, 

wymianie warstwy ścieralnej nawierzchni na masę asfaltową, uzupełnieniu nawierzchni 

poboczy z kruszywa. Całość robót zostanie przeprowadzona bez ingerencji w dolne 

warstwy podbudowy. Roboty wykonane zostaną systemem gospodarczym oraz przez 

specjalistyczną firmę z zachowaniem przepisów BHP i sztuki budowlanej zgodnie z 

obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Słopnice. 

Wody opadowe zostaną zagospodarowane w sposób dotychczasowy bez zmiany 

stosunków wodnych, nie powodując zalewania terenów sąsiednich.  

 

Zgłaszany obiekt zlokalizowany na obszarze Natura 2000?   □ tak     □nie 

Zgłaszany obiekt lub teren wpisany do rejestru zabytków?   □ tak     □nie 

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu?     □ tak     □nie  

 

Przewidywany termin rozpoczęcia robót budowlanych: 01.12.2019 r. 

(nie wcześniej, niż w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia  – dzień, miesiąc, rok ) 

 

  

Do zgłoszenia dołączam : /dotyczy robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na 

budowę/, 

1) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, 

2) szkice lub rysunki w ilości szt. 1, 

3) pozwolenia, uzgodnienia i opinie, wymagane odrębnymi przepisami szt. .............. . 

4) projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji w 

przypadku zgłoszenia budowy instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym 

zbiornikiem o pojemności do 7 m
3
, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w 



budynkach mieszkalnych jednorodzinnych lub budowy przyłączy: elektroenergetycznych, 

wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych. 

 Do zgłoszenia rozbiórki dołączam : /dotyczy robót rozbiórkowych/, 

1) opis określający rodzaj , zakres i sposób wykonania  robót budowlanych . 

 

 

JAN KOWALSKI 
(podpis inwestora lub osoby przez niego upoważnionej) 


