
Kamień Pomorski, dnia ....................................... 
............................................................... 

 

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

 

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

(wymienić jednostkę lub osobę/osoby/ zgłaszającą(e)  

   roboty budowlane z podaniem adresu) 

STAROSTA KAMIEŃSKI 
   

                                                                                                             Starostwo Powiatowe 

                                                                                                             ul. Wolińska 7B 

                                                                                                           72-400 Kamień Pomorski 
 

Zgłoszenie budowy obiektu tymczasowego 

 
             W oparciu o art. 30 ust. 2 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 

r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) zgłaszam budowę obiektu 

budowlanego, nie połączonego trwale z gruntem – przewidzianego do rozbiórki lub 

przeniesienia w inne miejsce 

 

 

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

(wymienić rodzaj tymczasowego obiektu budowlanego)   

w ........................................przy ulicy.....................................................nr................................. 

na działce o numerze geodezyjnym..................................obręb............................................... 

 Jednocześnie oświadczam, że : 

1. rozpoczęcie budowy w/w obiektu nastąpi z dniem ............................... a jego rozbiórka 

lub przeniesienie w terminie do dnia .................................., tj. nie później niż                      

w okresie 180 od dnia rozpoczęcia budowy, 

2. w miejscu, którego dotyczy powyższe zgłoszenie w/w obiekt nie istnieje                   

(świadomy odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdy, zgodnie z art.233 Kodeksu 

karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych              

w niniejszym zgłoszeniu) 

 

Proszę o przyjęcie zgłoszenia. 

        .................................................. 
                                                                                                                               Podpis zgłaszającego 

POUCZENIE 
1. Zgłoszenia należy dokonać przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót budowlanych. Do ich 

wykonania można przystąpić, jeżeli w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia – właściwy organ 

nie wniesie sprzeciwu.  

2. Dobrowolne wykonanie obowiązku w terminie wskazanym w niniejszym zgłoszeniu leży przede 

wszystkim w interesie zobowiązanego. O wykonaniu obowiązku należy niezwłocznie zawiadomić 

tut. organ, a to w celu zapobieżenia wszczęciu postępowania egzekucyjnego. W postępowaniu 

egzekucyjnym może być zastosowany środek egzekucyjny określony w art. 117 ustawy z dnia 17 

czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, a mianowicie grzywna w celu 

przymuszenia. Nałożona na osobę fizyczną grzywna nie może przekraczać kwoty 10.000 zł. Nałożona 

na osobę prawną (lub na nie posiadającą osobowości prawnej jednostkę organizacyjną) grzywna nie 

może przekraczać kwoty 50.000 zł. 

             

W załączeniu
1)

 : 
1. opis zakresu i sposobu wykonywania robót 

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

3. mapa sytuacyjna lokalizacji obiektu 

4. w zależności od potrzeb szkice lub rysunki 

 
 

1) Niepotrzebne skreślić 

 



 

DANE TECHNICZNE OBIEKTU TYMCZASOWEGO: 

 

 

1. Adres budowy:  ............................................................................................................... 

 

2. Funkcja :  ........................................................................................................................ 

 

3. Wymiary : 

 

– szerokość : ............................................................................................. 

– długość : ................................................................................................ 

– wysokość : ............................................................................................. 
 

4. Technologia wykonania : 

 

– fundamenty : ......................................................................................... 

– ściany : .................................................................................................. 

– dach : ..................................................................................................... 
 

5. Instalacje : 

 

– woda : ................................................................................................... 

– kanalizacja sanitarna : ........................................................................... 

– energia elektryczna : ............................................................................. 
 

6. Szkic odręczny : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

data i podpis zgłaszającego 

 

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


