
* niepotrzebne skreślić 

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

 
ZGŁOSZENIE BUDOWY / ROBÓT BUDOWLANYCH ∗∗∗∗ 

 
Prezydent Miasta Białegostoku 

Departament Architektury Urzędu Miejskiego w Białymstoku  
15-950 Białystok ul. Słonimska 1 

 
Inwestor:................................................................................................................................................................... 

(imię i nazwisko lub nazwa)  
 

..................................................................................................................................................................................... 
(adres, telefon kontaktowy) 

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994- Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.                
z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.)  
zgłaszam budowę / roboty budowlane polegające na*:.............................................................................. 

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

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

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

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

Adres inwestycji:................................................................................................................................................... 

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

Nr geod. działki ............................................................................................................................ 

Nr i nazwa obrębu ................................................................................................................................................ 

 
Planowany termin rozpoczęcia:........................................................................................................................ 

(Nie wcześniejszy niż po upływie 30 dni od daty złożenia wniosku) 
Do zgłoszenia załączam: 
1) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, 
2) opracowanie określające rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych, 
3) odpowiednie szkice i rysunki – np. rzuty, elewacje, rozwinięcia, przekroje, detale*, 
4) pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami*, 
5) projekt zagospodarowania działki lub terenu wykonany przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia 

budowlane – dotyczy obiektów małej architektury zlokalizowanych w miejscach publicznych*, 
6) projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji, wykonany przez projektanta 

posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane – dotyczy przyłączy: energetycznych, wodociągowych, 
kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych, 

7) projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji, wykonany przez projektanta 
posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane, uzgodniony z podmiotem właściwym do spraw zabezpieczeń 
przeciwpożarowych – w przypadku budowy instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o 
pojemności do 7 m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych*, 

8) upoważnienie udzielone osobie działającej w moim imieniu*. 

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

(podpis inwestora) 
 
Uwaga: 

1. Do wykonania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia 
Prezydent Miasta Białegostoku nie wniesie w drodze decyzji sprzeciwu i nie później niż po upływie 2 lat od 
określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia. 

2. Przyłącza do budynków: energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne i telekomunikacyjne, 
podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu – geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej, obejmującej położenie ich na gruncie. 


