
 

 ….………………………dnia…………… 

         ……………………………………………                                         
(miejscowość i pełna  data)

 

          
(imię i nazwisko lub nazwa zgłaszającego) 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

 
 (adres zamieszkania)   

tel. …………………………………….. STAROSTWO POWIATOWE 

 w ŁUKOWIE  

  WYDZIAŁ BUDOWNICTWA  

  I ARCHITEKTURY 

     ul. Piłsudskiego 17  21-400 Łuków 

            tel. 25 798 22 03 wew. 220, 221, 222 

 

 

ZGŁOSZENIE  

Zgodnie z art. 30 (art. 31 ust.2) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane, zgłaszam  

zamiar wykonania…………………………………………………….……………………………… 

 
(obiekt  lub roboty) 

……………………………………………na działce nr ewid………………………….………….. 

usytuowanej w ……………………………gmina (ulica)
*
………………………………………… 

Termin planowanego rozpoczęcia robót ………………………………………………....... 

                                                                                            
(pełna data, minimum 21 dni od daty złożenia)

 

Zakres robót (opis obiektu a w tym wymiary, przewidziane materiały itp.) :  

…………………………………………………………………………………………..……..……. 

………………………………………………………………..…………………….………............... 

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

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

Sposób wykonania robót:………………………………………..……………………………………. 

………………………………………………………………………………..……………………….. 

(w systemie gospodarczym, zleconym, ręcznie, mechanicznie, itp.) 

 

W załączeniu: 

1) Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością 

2) Mapa sytuacyjna (z zaznaczonym lub naniesionym i zwymiarowanym obiektem) 

3) Szkice, rysunki (tylko w przypadkach potrzeby wyjaśnienia istotnych kwestii)
*
 

4) Projekt zagospodarowania wraz z opisem technicznym (tylko dla przyłączy oraz instalacji 

zbiornikowych na gaz płynny)* 

5) Upoważnienie udzielone osobie działającej w moim imieniu*. 
                                                     

 

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, iż Starostwo Powiatowe w Łukowie, ul Piłsudskiego 17  przetwarza 

moje dane osobowe  w celu wykonania obowiązku wynikającego z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  – Prawo 

budowlane oraz,  że posiadam prawo wglądu do swoich danych osobowych  oraz ich przetwarzania 

 

 

 

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

*- niepotrzebne skreślić                                                 (podpis inwestora lub osoby przez  niego upoważnionej) 

 



OŚWIADCZENIE  
O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE (B-3) 

(podstawa prawna: art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane) 
W przypadku większej liczby inwestorów lub osób upoważnionych do złożenia oświadczenia w imieniu inwestora, ubiegających się o pozwolenie na budowę lub dokonujących 

zgłoszenia, każda osoba składa oświadczenie oddzielnie.  
 

1. Proszę wpisać dane inwestora (w tym adres zamieszkania lub siedziby): 

imię i nazwisko lub nazwa inwestora:................................................................ kraj: .......................................... województwo: ...…………………………..…… 

powiat: ............................................................................................................... gmina: .............................................................................................................. 

miejscowość: ........................................................................ ulica: ........................................................................nr domu: ................... nr lokalu: ...................  

kod pocztowy: ............................... telefon/e-mail (nieobowiązkowo):……................................................................................................................................... 

adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania lub siedziby): ......................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Oznaczenie dokumentu tożsamości (w przypadku, gdy inwestorem jest osoba fizyczna):  

rodzaj dokumentu: .......................................................................................... seria i nr dokumentu: .......................................................................................... 

organ wydający dokument: ........................................................................................................................................................................................................... 

2. Proszę wpisać dane osoby upoważnionej do złożenia oświadczenia w imieniu inwestora (w tym adres zamieszkania):  
(w przypadku gdy inwestorem jest osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej albo gdy za inwestora będącego osobą fizyczną oświadczenie 
składa jej pełnomocnik) 

imię i nazwisko: ............................................................. kraj: ................................................ województwo: ………………………………………………………... 

powiat: ............................................................................................................... gmina: .............................................................................................................. 

miejscowość: ........................................................................ ulica: ........................................................................nr domu: ................... nr lokalu: ...................  

kod pocztowy: ............................... telefon/e-mail (nieobowiązkowo):……................................................................................................................................... 

adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania): ............................................................................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Oznaczenie dokumentu tożsamości:  

rodzaj dokumentu: .......................................................................................... seria i nr dokumentu: .......................................................................................... 

organ wydający dokument: ........................................................................................................................................................................................................... 

3. Proszę wpisać dane nieruchomości 
(w przypadku konieczności podania większej liczby nieruchomości, należy je podać w formularzu B-4) 

województwo: LUBELSKIE                                                                                   powiat: ŁUKOWSKI 

gmina: …………………………………………………….……………..……….  miejscowość: …………………………………………………………………………… 

ulica: …………………………………………………………………………...…………… nr domu: ……………  nr lokalu: …………… kod pocztowy: ……………... 

jednostka ewidencyjna/obręb ewidencyjny/nr działki ewidencyjnej:                   tytuł, z którego wynika prawo do dysponowania wyżej wskazaną 
nieruchomością (w pkt 3) na cele budowlane: (przykładowo: własność, 
współwłasność, ograniczone prawo rzeczowe, użytkowanie wieczyste) 

1)………………………………………………………………………………  …………………………………………………………………………………….. 

2)………………………………………………………………………………  …………………………………………………………………………………….. 

3)………………………………………………………………………………  …………………………………………………………………………………….. 

4)………………………………………………………………………………  …………………………………………………………………………………….. 

5)………………………………………………………………………………  …………………………………………………………………………………….. 



4. Proszę oznaczyć znakiem X w przypadku dołączania formularza B-4                              

            Dołączam formularz B-4  

 Po zapoznaniu się z art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane oświadczam, że posiadam prawo 
do dysponowania nieruchomością na cele budowlane określoną w pkt 3 niniejszego oświadczenia na podstawie tytułów 
wskazanych w tym punkcie. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu 
nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego. 

  

 

              …………..…………....................................................................... 

Data oraz czytelny podpis inwestora lub osoby upoważnionej do działania w jego imieniu  
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