
 

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 przyłączy 

 
             W oparciu o art. 30 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19 i 20 ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, tekst jednolity z późniejszymi 

zmianami) 

 

                        zgłaszam zamiar budowy przyłącza/-y/ (określić rodzaj przyłącza)  
 

 

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

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

do działki(ek) nr ewid. 

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

do budynku....................................................................................zlokalizowanego na działce nr.. ........................... 

położonej /-ych/ w ........................................................................przy ul..................................................................  

Do robót budowlanych zamierzam przystąpić w dniu ............................................................................ ................... 
                                                                                   (termin określić nie wcześniej niż na 21 dni od dnia złożenia zgłoszenia) 
 

 

Do zgłoszenia załączam: 

1. projekt zagospodarowania działki, wykonany przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi, uzgodniony w 

ZUDP w Kamieniu Pomorskim, wraz z protokółem tegoż uzgodnienia. Dla instalacji zbiornikowej gazu płynnego z 

przyłączem dodatkowo uzgodniony z rzeczoznawcą d/s zabezpieczeń przeciwpożarowych, 

2. opis techniczny dla przyłącza, instalacji zbiornikowej gazu płynnego wraz z  opisem do projektu zagospodarowania 

działki, wykonany przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane, 

3. w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice i rysunki techniczne przyłącza i jego elementów, 

4. pozwolenia, uzgodnienie i opinie wymagane odrębnymi przepisami, 

5. warunki techniczne zasilania działki w media, wydane przez gestora sieci, od której realizowane jest przyłącze, 

6. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, o którym mowa w art. 32 ust. 4 

pkt 2 w/cyt. ustawy Prawo budowlane, 

7. prawo do dysponowania pasem drogi, ulicy do celów umieszczenia przyłącza w tym pasie i na czas wykonywania robót 

budowlanych w tym pasie, 

8. kserokopia uprawnień projektowych autora opracowania wraz z aktualnym zaświadczeniem o wpisie do Okręgowej Izby 

Inżynierów, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane. 

 

                                                                                        
 
        ......................................................................... 
        ( podpis inwestora ) 

 
Pouczenie 
 
1. Zgłoszenia o którym mowa, należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. 
2. Do wykonania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ nie wniesie sprzeciwu w 

drodze decyzji. 
3. Do wykonania robót budowlanych można przystąpić nie później niż po upływie 2 lat od terminu określonego w zgłoszeniu. 

  

 


