...........................................................................................................
(nr rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia)

.............................................................................................................

………………………………………..
(miejscowość i data)

............................................................................................................
…………………..................................................................................
(imię i nazwisko inwestora lub nazwa instytucji i adres)

Tel. kontaktowy: ……………………………………..………………………………………...

STAROSTA STALOWOWOLSKI
ul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola
Wydział Architektoniczno – Budowlany i Środowiska

ZGŁOSZENIE
BUDOWY OBIEKTU TYMCZASOWEGO NA OKRES DO 180 DNI.
Zgodnie z art. 29 ust. 1, pkt. 12 oraz art. 30 ust. 1, pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 1409 z późn. zm )
zgłaszam zamiar budowy obiektu tymczasowego tj.:………………....................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
Adres budowy:

(określić rodzaj obiektu tymczasowego)

......................................................................................................................................................................
OPIS BUDOWY / ROBÓT BUDOWLANYCH:
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
(określić zakres i sposób wykonania robót)

Termin rozpoczęcia robót: .......................................................................................................................................
( minimum 21 dni od dnia dokonania zgłoszenia w Starostwie Powiatowym)

Termin rozbiórki lub przeniesienie w inne miejsce: ...............................................................................................
( max do 180 dni od wskazanego powyżej terminu rozpoczęcia robót )

Jednocześnie oświadczam, świadomy(a) odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdy, zgodnie z art.
233 Kodeksu karnego, ze zgłaszany tymczasowy obiekt budowlany w miejscu (na terenie) zgłaszanym nie
istnieje, co potwierdzam własnoręcznym podpisem.
.............................................................................
(podpis inwestora)

DO ZGŁOSZENIA ZAŁĄCZAM:

1.
2.
3.
4.

Szkic lokalizacji obiektu na odpowiedniej mapie,
Rysunki (rzuty) – w zależności od potrzeb,
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
Pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami.

POUCZENIE
W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich
rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie, o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomością na cele budowlane, oraz, w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki, a także
pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami. W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia
właściwy organ nakłada, w drodze postanowienia, na zgłaszającego obowiązek uzupełnienia, w określonym
terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia - wnosi sprzeciw, w drodze decyzji.
Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Do
wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia
właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu.
Właściwy organ wnosi sprzeciw, jeżeli:
1. zgłoszenie dotyczy budowy lub wykonywania robót budowlanych objętych obowiązkiem uzyskania
pozwolenia na budowę;
2. budowa lub wykonywanie robót budowlanych objętych zgłoszeniem narusza ustalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego lub inne przepisy;
3. zgłoszenie dotyczy budowy tymczasowego obiektu budowlanego, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 12
Prawa budowlanego, w miejscu, w którym taki obiekt istnieje.
Właściwy organ może nałożyć, w drodze decyzji, obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie
określonego obiektu lub robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia, jeżeli ich realizacja może naruszać
ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub spowodować:
1.
2.
3.
4.

zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia;
pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków;
pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych;
wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.

Niewykonanie rozbiórki tymczasowego obiektu budowlanego, w zadeklarowanym terminie
stanowić będzie podstawę do wszczęcia postępowania egzekucyjnego w administracji po uprzednim
doręczeniu upomnienia z zagrożeniem zgodnie z ustawą z dnia 17.06.1966r. o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji /tekst jednolity: Dz. U. Nr 229 z 2005r. poz. 1954 z późniejszymi zmianami/.
O rozbiórce obiektu i przywróceniu terenu do stanu pierwotnego należy powiadomić organ, który
przyjął zgłoszenie.

