
data wpływu wniosku 

   
                                 

Dziennik budowy zarejestrowano     

pod numerem ...................................

w dniu ..............................................

…......................................................
(podpis)                        

Inwestor:
......................................................................................                          ..........................(miejscowość, data).....................

......................................................................................                                             STAROSTA KAMIEŃSKI
                                                     ul. Wolińska 7b

.....................................................................................                                       72-400 Kamień Pomorski
          (imię i nazwisko lub nazwa oraz adres)

                                                                                          
W N I O S E K

O WYDANIE DZIENNIKA BUDOWY

        Na podstawie art. 45 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2013 r. poz. 1409 z 
późniejszymi zmianami) wnoszę o wydanie :

dziennika budowy / kolejnego tomu dziennika budowy /*

dla budowy / rozbiórki / robót budowlanych /*:

*/ niepotrzebne skreślić

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

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

..............................................................................................................................................................................................................................................................
(rodzaj obiektu lub zakres robót zgodnie z udzielonym pozwoleniem na budowę/rozbiórkę/wykonanie robót budowlanych/*)

na działce o numerze ewidencyjnym ........................... położonej w miejscowości ..........................................................................................

na podstawie pozwolenia na budowę/zgłoszenia :

 ….......................................................................................................................................................................................................
            (nr decyzji, data wydania oraz organ, który decyzję wydał lub numer zgłoszenia)

Załączniki:
1. Kopia decyzji  o pozwoleniu na budowę opatrzona klauzulą ostateczności  lub adnotacja urzędnika potwierdzająca 

ostateczność decyzji .
2. Dziennik budowy do wglądu w przypadku rejestracji kolejnych tomów dziennika budowy .
3. Upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora do odbioru dziennika wraz z dowodem wniesienia  

opłaty skarbowej w kwocie 17 zł.

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

                                                                                              (podpis wnioskodawcy)

Miejsce na adnotację dot. ostateczności decyzji:

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

Dziennik   budowy   odebrałem (am)                   

w dniu   ................................................................

…..........................................................................
(czytelny podpis)                                    

                             

Pouczenie: 
Zgodnie z art. 41, ust. 4 Prawa budowlanego Dz. U. z 2013 r. poz 1409 z późn. zm., o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, dla  

których wymagane jest pozwolenie na budowę, zgłoszenie budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a lub zgłoszenia przebudowy, o której mowa  
w art. 29 ust. 2 pkt 1b inwestor jest obowiązany zawiadomić właściwy organ oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z  
projektem, przed rozpoczęciem robót budowlanych.    

Lp.  ….................
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