
WZÓR ZGŁOSZENIA BUDOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO 

 (podstawa prawna: art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. 

Dz.U. z 2019 r, poz. 1186 ze zm.) 

 

1. Proszę wpisać nazwę organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia (organ, do którego 

kierowane jest zgłoszenie): 

Starostwo Powiatowe w Sulęcinie, ul. Lipowa 18a, 69-200 Sulęcin  

2. Proszę wpisać dane inwestora (w tym adres zamieszkania lub siedziby): 

(w przypadku konieczności podania danych drugiego lub kolejnych inwestorów lub 

danych pełnomocnika, dane te należy podać w formularzu B-4) 

imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Piotr Kamiński 

kraj: Polska, województwo: lubuskie 

powiat: sulęciński, gmina: Sulęcin 

miejscowość: Sulęcin ulica: Niekłańska  

nr domu: 2 nr lokalu: nie dotyczy kod pocztowy: 69-200  telefon/e-mail 

(nieobowiązkowo): kamiński.piotr@gmail.com 

adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania lub siedziby):   

nie dotyczy 

3. Proszę podać rodzaj planowanej inwestycji (zamierzenia budowlanego): 

(można zaznaczyć więcej niż 1) 

Budowa budynku gospodarczego o wymiarach 6,00 m na 5,00 m (o powierzchni 30 m2) 

 

4. Proszę podać zakres planowanych robót budowlanych 

 

1) Wykop pod fundamenty 

2) Wykonanie żelbetonowej ławy fundamentowej 

3) Wykonanie ścian 

4) Wykonanie konstrukcji więźby dachowej; dach dwuspadowy; dachówka 

5) Prace wykonywane zgodnie z zasadami bhp 

 

5. Proszę wskazać termin rozpoczęcia robót budowlanych:  

20 sierpień 2019 

(dzień – miesiąc – rok) 



6. Proszę wpisać dane planowanej inwestycji (zamierzenia budowlanego): 

(w przypadku konieczności podania większej liczby nieruchomości należy je podać 

w formularzu B-4) 

województwo: lubuskie powiat: sulęciński 

gmina: Sulęcin miejscowość: Sulęcin 

ulica: Niekłańska nr domu: 2  nr lokalu: nie dotyczy kod pocztowy: 69-200   

jednostka ewidencyjna/obręb ewidencyjny/nr działki ewidencyjnej: 

1) Sulęcin-miasto/0020 - Sulęcin/5 

2) ….. 

3) ….. 

4) ….. 

5) ….. 

 

7. Proszę wskazać załączniki do zgłoszenia: 

(w przypadku konieczności wskazania większej liczby załączników, dane te należy podać 

w formularzu B-4) 

1) szkic z usytuowaniem obiektu budowlanego (lub mapa sytuacyjno-wysokościowa do 

celów opiniodawczych) 

2) dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – 

oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

(DRUK – B3) 

oraz dodatkowo: 

1) rysunki, szkice projektowanego zamierzenia 

2) zwięzły opis planowanych robót 

3) decyzja wojewódzkiego konserwatora zabytków 

 

8. Proszę oznaczyć znakiem X w przypadku dołączania formularza B-4 

 ….. Dołączam formularz B-4 

 

29 lipiec 2019 P 

Piotr Kamiński  

Data oraz czytelny podpis inwestora lub osoby upoważnionej do działania  

w jego imieniu (w przypadku dokonania zgłoszenia przez kilku inwestorów  

 lub osób upoważnionych podpis składa każda z nich)c 



 

Wypełnia organ  

 

Data wpływu wniosku: ….. Nr rejestru: ….. 

 

Adnotacja dotycząca opłaty skarbowej: ….. 

 

Podpis osoby przyjmującej zgłoszenie: ….. 

 

 

 

 

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO WNIOSKU O POZWOLENIE NA BUDOWĘ 

LUB ROZBIÓRKĘ, ZGŁOSZENIA BUDOWY LUB PRZEBUDOWY BUDYNKU 

MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO ORAZ OŚWIADCZENIA 

O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE 

BUDOWLANE (B-4) 

 

1. Proszę oznaczyć znakiem X odpowiedni formularz, do którego dołączana jest 

niniejsza informacja: 

wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę (B-1)  

oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

(B-3) 

X zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (B-2) 

 

2. Tu proszę wpisać dodatkowe informacje: 

(w przypadku niewystarczającego miejsca poniżej, kolejne informacje proszę podać 

na kartkach formatu A4 oraz poniżej podać liczbę ich stron) 

liczba dodatkowych stron informacji uzupełniającej: …. 



 

 

 

29 lipiec 2019 P 

Piotr Kamiński  

Data oraz czytelny podpis inwestora lub osoby upoważnionej do 

działania w jego imieniu 

 


