.............................................................................................
(imię nazwisko lub nazwa instytucji, adres)

Kalisz, dnia...................................

............................................................................................
...........................................................................................
tel kont. ............................................................................

PREZYDENT MIASTA KALISZA
Urząd Miejski w Kaliszu
Wydział Budownictwa
Urbanistyki i Architektury

ZGŁOSZENIE
budowy lub wykonywanych robót budowlanych
niewymagających pozwolenia na budowę
Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z
2010r. Nr 243 poz. 1623 ze zmianami), zgłaszam budowę, roboty budowlane
polegające na:
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
na działce położonej w Kaliszu przy ul. ........................................................................
nr obrębu ewidencyjnego......................................, nr działki .......................................
Termin rozpoczęcia robót ..............................................................................................
Zgodnie z art.30 ust. 5 ustawy Prawo budowlane do wykonywania robót budowlanych
można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie
wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie dwóch lat od określonego
w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.
................................................................
/podpis inwestora/

__________________________________________________________________________________
Pouczenie
1. Zgłoszenia właściwemu organowi zgodnie z ustawą Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z
2010r. Nr 243 poz. 1623) wymaga:
1) budowa, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-3, pkt 5-19 i pkt 21,
2) wykonywanie robót budowlanych, o których mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1, 4-6 oraz 9-13,
3) budowa, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 20 - z zastrzeżeniem art. 29A,

4) budowa, ogrodzeń od strony dróg, ulic, placów, torów kolejowych i innych miejsc publicznych
oraz ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m i wykonywanie robót budowlanych polegających na
instalowaniu:
a) krat na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej i zamieszkania
zbiorowego oraz obiektach wpisanych do rejestru zabytków,
b) urządzeń o wysokości powyżej 3m na obiektach budowlanych,
c) na obiektach budowlanych – urządzeń emitujących pola elektromagnetyczne, będących
instalacjami w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 – Prawo ochrony środowiska,
zaliczanych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu tej
ustawy.
5) budowa obiektów małej architektury w miejscach publicznych.
6) zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego,
2. W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin
ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie, o którym mowa w art. 32 ust.4
pkt 2, oraz, w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia,
uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami.
3. W zgłoszeniu budowy instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o
pojemności do 7 m3 dla zasilania instalacji gazowych w budynkach jednorodzinnych należy
ponadto przedstawić projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz opisem technicznym
instalacji, wykonanym przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane,
uzgodniony z podmiotem właściwym do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.
4. W zgłoszeniu budowy obiektów małej architektury w miejscach publicznych należy ponadto
przedstawić projekt zagospodarowania działki lub terenu, wykonany przez projektanta
posiadającego wymagane uprawnienia budowlane.
Załączniki:
1. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
2. Szkic, rysunek lub projekt zagospodarowania działki w zależności od potrzeb.
3. Pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami.
Uwaga:
Zgłoszenie należy złożyć w 1 egz.

