
INFORMACJA DODATKOWA DO ZGŁOSZENIA BUDYNKU 
GOSPODARCZEGO, BUDYNKU REKREACJI INDYWIDUALNEJ, 

GARAŻU, PRZYDOMOWEJ ORANŻERII, GANKU

Zgłaszam zamiar wykonania robót budowlanych polegających na budowie:

              ......................................................................................................................... o pow. zab. ........................ m2

                        /wolno stojący parterowy budynek gospodarczy w tym garaż, przydomowa oranżeria i ganek, 
                               wolno stojący parterowy budynek rekreacji indywidualnej/

             * budynku gospodarczego o pow. zab. .................... m2 i rozpiętości konstrukcji ................. m

przy ul. ....................................................... w miejscowości ........................................................................,

działka/-i nr .............................................................................................,gm. ......................................................

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU:

 przeznaczenie obiektu ......................................................................................................................................

 wysokość obiektu ..............................., wymiary zewnętrzne .......................... m    x .......................... m

 budynek parterowy, ilość pomieszczeń ...................

 kolorystyka obiektu ..........................................................................................................................................

 sposób odprowadzenia wód opadowych …...........................................................................................

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

KONSTRUKCJA I MATERIAŁY:

 sposób powiązania z gruntem .........................................................................................................................

 ściany ..................................................................................................................................................................

 więźba dachowa ................................................................................................................................................

 pokrycie dachu...................................................................................................................................................

 wykończenie /okna, drzwi itp. / ......................................................................................................................

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

 inne .....................................................................................................................................................................

*dot. obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach
istniejącej działki siedliskowej (budynek do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,8 m)

USYTUOWANIE OBIEKTU:
Według szkicu na załączonej mapie, przy czym:

 odległość od najbliższych granic nieruchomości ..................................................................................

 odległość od linii zabudowy ............................. od najbliższego budynku, obiektu .................................

SPOSÓB WYKONANIA ROBÓT:

 metoda wykonywania prac ..............................................................................................................................

 kolejność wykonywania prac ..........................................................................................................................

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



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

      Oświadczam, że łączna liczba, wykonanych na podstawie art. 29 ust. 1 pkt. 2 i  2a ustawy –
       Prawo budowlane obiektów na mojej działce nie przekroczy 2 na każde 500 m2 jej powierzchni.

      Oświadczam, że jestem posiadaczem gospodarstwa rolnego o areale .................................... ha.

Termin rozpoczęcia robót:...................................................................................................................................
                                                                          /nie krótszy niż 21 dni od daty dokonania niniejszego zgłoszenia /

        
      Proszę o wydanie zaświadczenia o braku sprzeciwu na wykonanie robót budowlanych.

Do zgłoszenia dołączam:

1.  Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
2.   Dwa egzemplarze (ewentualnie trzeci dla Inwestora) dokumentacji zawierającej:

 -  plan sytuacyjny działki lub terenu na mapie do celów lokalizacyjnych z zaznaczeniem
        lokalizacji obiektu,
       -  odpowiednie szkice i rysunki obrazujące inwestycję (elewacji, rzuty i przekroje budynku
        z podaniem podstawowych wymiarów)
        - w zależności od potrzeb pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane przepisami odrębnymi
    3. Pełnomocnictwo w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii, opłacone zgodnie z ustawą
    o opłacie skarbowej (17 zł) - jeżeli zgłaszający ustanowił pełnomocnika.

3. Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia o braku sprzeciwu.

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

                                                                                                             /podpis inwestora lub osoby przez niego upoważnionej

Pouczenie:

1.  Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 21 dni od dnia
     doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż
     po upływie 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

2. Zgodnie z Art. 43 ust. 2 i 3 należy dla obiektów lub elementów obiektów budowlanych
    ulegających zakryciu wykonać inwentaryzację geodezyjną przed ich zakryciem.


