
 

 
  

 

 

 

                                                                                     Miejscowość, dnia 00.00.0000 
......................................................................................................... 

 

Imię i nazwisko zgłaszającego 
......................................................................................................... 

(imię i nazwisko) 

Adres zgłaszającego 
........................................................................................................... 

(adres zamieszkania) 

Starostwo Powiatowe/Urząd Miasta 

w Nazwa Miasta 
......................................................................................................... 

                                                                       Wydział  Administracji Budowlanej 

                                                                        
        

Zgłoszenie 
(robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę) 

 
Zgodnie z art. 30 ust. 1  Ustawy z dnia 07 lipca 1994r -   Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.  z  

2006 r ,.Nr 156, poz. 1118 z póź. zmianami) zgłaszam  zamiar  przystąpienia   do robót  budowlanych 
 

zakres robót obejmuje instalację telekomunikacyjną, umożliwiającą korzystanie z radiowego, 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 szerokopasmowego dostępu do Internetu 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 na działce nr/w miejscowości 
 

na dachu budynku  zlokalizowanego przy ul. (Nazwa ulicy nr/nr) w miejscowości (Nazwa 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Miejscowości) – działka nr (Numer działki) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
na które zgodnie z art.29 w/w ustawy nie jest wymagane pozwolenie. 

 

Zakres  wykonywanych robót  obejmuje:   
 

1. Instalację lekkiego aluminiowego masztu kratownicowego jako konstrukcji wsporczej o wysokości 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 XXm i wadze około XXkg z (odciągami linowymi/bez odciągów linowych), na dachu budynku 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  zlokalizowanego przy ul. (Nazwa ulicy nr/nr) w miejscowości (Nazwa Miejscowości). 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2. Instalacji telekomunikacyjnych urządzeń nadawczo-odbiorczy (anteny, urządzenia sieciowe)do  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

radiowego dostępu do Internetu. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 (określić rodzaj ,zakres  i sposób wykonanych robót ) 

 

Do w/w robót budowlanych przystępuję dnia                                     00-00-0000 

                                                                                                                                                                                             ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                                                                                                   ( termin rozpoczęcia -30 dni  od  złożenia zgłoszenia  ) 

                                                                                     
                                                                                                
 
Podpis Zgłaszającego     
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                                                                                                                                                           

(podpis) 



 

 
  

 

 

 

 
Załączniki : 

1.  oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

2.  szkice  lub rysunki ( w zależności od potrzeb) 

3.  pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane  odrębnymi przepisami 
 

Ponadto  do zgłoszenia budowy, należy  dołączyć: 

o którym mowa w at.29 ust.1 pkt. 19 i 20     

  - projekt zagospodarowania działki lub terenu, wraz z opisem technicznym  instalacji  wykonywany przez 

projektanta  posiadającego wymagane uprawnienia budowlane. Projekt zagospodarowania działki lub terenu, 

w przypadku budowy instalacji gazowej, o której mowa w art.29 ust.1 pkt. 19, powinien być uzgodniony z 

podmiotem właściwym do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych; 

ust. 1 pkt. 4 

  - projekt zagospodarowania działki lub terenu, wykonany przez projektanta posiadającego wymagane 

uprawnienia  budowlane. 
 

Zgłoszenia o którym mowa w art.30 ust.1 należy dokonać przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót. 

Do wykonania robót można  przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ nie 

wniesie sprzeciwu i nie później  niż  po upływie  2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu  ich rozpoczęcia. 

 

 

Do zgłoszenia dołączam: 
 

1.  Rysunki konstrukcji wsporczej oraz szkic usytuowanie konstrukcji na dachu budynku. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. Informację czy inwestycja jest zaliczana do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

środowisko i czy wymaga sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Opcjonalnie - jeśli Starostwo Powiatowe/Urząd Miasta wymaga: 
 

4. Dokumentacji projektowej w postaci adaptacji technicznej usytuowania konstrukcji wsporczej 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

na dachu budynku. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

5. Ekspertyzę techniczną stanu konstrukcji budynku (dachu).  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 


