Kędzierzyn-Koźle………………………………..
(miejscowość i data)

ZGŁOSZENIE BUDOWY
WYMAGAJĄCE DOŁĄCZENIA PROJEKTU BUDOWLANEGO
Miejsce na pieczęć Urzędu

STAROSTA POWIATU KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKIEGO
Plac Wolności 13 47-220 Kędzierzyn-Koźle

A DANE IDENTYFIKACYJNE INWESTORA
Imię i nazwisko lub nazwa instytucji

Adres siedziby (dodatkowo adres e-mail)

B DANE IDENTYFIKACYJNE PEŁNOMOCNIKA

(proszę podać adres do korespondencji)

Imię i nazwisko

Adres do korespondencji (dodatkowo adres e-mail)

Na podstawie art.
Prawo budowlane

29 ust. 1 pkt 2b,19a

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. –

ZGŁASZAM ZAMIAR BUDOWY
przewidywany termin rozpoczęcia
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C DANE IDENTYFIKACYJNE INWESTYCJI **
Wolno stojący parterowy budynek stacji transformatorowej i kontenerowej stacji
transformatorowej
o powierzchni zabudowy do 35 m2

Sieć elektroenergetyczna obejmująca napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV

Sieć wodociągowa

Sieć kanalizacyjna

Sieć cieplna

Sieć telekomunikacyjna

Nazwa inwestycji -

Adres inwestycji ( kod, miejscowość inwestycji, ulica , numer obiektu )

Adres geodezyjny nieruchomości (obręb, numer arkusza mapy, numer działki)

UWAGA! Oznaczyć właściwie w rubryce obok inwestycji znakiem „X”
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D DO ZGŁOSZENIA DOŁĄCZAM:*

Ilość

1.

projekt budowlany w 4 egzemplarzach podpisany przez osobę sporządzającą projekt
i posiadającą stosowne uprawnienia budowlane

2.

oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane formularz

3.

decyzję o warunkach zabudowy, jeśli jest wymagana zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

4.

pełnomocnictwo udzielone osobie fizycznej działającej w imieniu inwestora

5.

dowód zapłaty opłaty skarbowej ( za pełnomocnictwo )

6.

kopia Krajowego Rejestru Sądowego – w przypadku wniosku składanego przez osobę
prawną

7.

wykaz działek (**) – w przypadku inwestycji liniowej ( z podaniem numeru obrębu )

.................................................
czytelny podpis
wnioskodawcy lub pełnomocnika

POUCZENIE:
1. Do wykonania robót można przystąpić, jeżeli w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ
nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji i nie później niż po upływie 3 lat od określonego w zgłoszeniu
terminu rozpoczęcia.
2. W przypadku konieczności uzupełnienia zgłoszenia organ postanowieniem nakłada obowiązek
uzupełnienia w określonym terminie brakujących dokumentów, a w przypadku ich nie uzupełnienia
wnosi sprzeciw w drodze decyzji.
3. Organ, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia budowy, może nałożyć w drodze decyzji
obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę, jeśli obiekt:
•
wymaga wykonania robót budowlanych objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę,
•
narusza ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o
warunkach zabudowy,
•
może spowodować niedopuszczalne:
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.
*
**

niepotrzebne skreślić
w przypadku inwestycji liniowej należy podać nazwy ulic (maksymalnie 5)
oraz dołączyć wykaz działek, przez które inwestycja przebiega

Wykonano na potrzeby Wydziału Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w KędzierzynieKoźlu
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