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STAROSTWO POWIATOWE
Wydzial Architektoniczno-Budowlany
ul. Jordanowska 2
47-100 Strzelce Opolskie

Na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane Uednolitytekst Dz. U.
z 201Dr. Nr 243 poz. 1623 ze zm.) zglaszam zamiar wykonania r.obót budowlanych nie wyma-.
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Przewidywany termin rozpoczecia robót: .../1... .~~.\3..g..9\. ~.Q .J..O!t.";:).~...................................

Do zgloszenia dotaczam :

1) oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane
2) szkice lub rysunki w ilosci szt. ,
3) pozwolenia wymagane odrebnymi przepisami szt. ,
4) dane o obiekcie budowlanym,
5) upowaznienie udzielone osobie dzialajacej w moim imieniu.

WO'I~.0.~...........................
(podpisinwestoralub osoby
przezniegoupowaznionej)

.
Pouczenie:

1) Zgodnie z art. 30 usl. 5 Prawa budowlanego, do wykonywania robót budowlanych mozna przystapic. jezeli
w terminie 30 dni od dnia doreczenia zgloszenia wlasciV\'Yorgan nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu
i nie pózniej niz po uplywie 2 lat od okreslonego w zgloszeniu terminu ich rozpoczecia.
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Oswiadczenie

o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Ja, nizej podpisany (a)1)

3B.N ~Q.~~.B.~.......................................................................................
(imie i nazwisko osoby ubiegajacej sie o wydanie pozwolenia na budowe albo osoby umocowanej do zlozenia

oswiadczenia w imieniu osoby prawnej ubiegajacej sie o wydanie pozwolenia na budowe)

~~~i.~.~.~~~~~.~~~~~.f\ .A2.~ .~..~ DN.:. .9/..Q'.1.\.~OQQ) 0;?~.~.M..~5:1.e..?..UdL1l.f)""
(numer dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzajacego tozsamosc i nazwa organu wydajacego)

urodzony (a) .. .Q!.:-'O'.~ -A,3.$/ L. w ..s.r..~.~.:~.~.s..Ii ..OY.9.~.<.\ .~ ...............
(data) (miejsce)

zamieszkaly (a) Li 1.(\"7r.9 ...U,.L ..k~.~.Y:\"IQ.~.A..~... ........
(adres)

pO zapoznaniu sie z art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U.
z 2010 r. nr 243 poz. 1623, z póznozm.).

-

oswiadczam, ze posiadam prawo do dysponowania nieruchomoscia oznaczona w ewidencji
gruntów i budynków jako dzialka (i) nr jJ.5..:) w obrebie ewidencyjnym

UJ(r~9 w jednostce ewidencyjnej JJ.J.A.1.j)..................
na cele budowlane, wynikajace z tytulu:
lL wlasnoscL

2) wspólwlasnosci ..................................
(wskazanie wspólwlascicieli - imie nazwisko lub nazwa oraz adres)

oraz zgode wszystkich wspólwlascicieli na wykonywanie robót budowlanych objetych
wnioskiem o pozwolenie na budowe z dnia ,

3) uzytkowaniawieczystego... ......

4) trwalego zarzadu2) ...................................

5) ograniczonego prawa rzeczowego2) .....

6) stosunku zobowiazaniowego. przewidujacego uprawnienie do wykonywania robót

i obiektów budowlanych2) .. .......

wynikajace z nastepujacych dokumentów potwierdzajacych powyzsze prawo do dyspono-

wania nieruchomoscia na cele budowlane3) :KJ.:.> N...~ AOlQ... ,

7) ,
(inne)

Oswiadczam. ze posiadam pelnomocnictwo z dnia do reprezentowania osoby
prawnej upowazniajace mnie

(nazwa i adres osoby prawnej)

do zlozenia oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane
w imieniu osoby prawnej. Pelnomocnictwo przedstawiam w zalaczeniu.4)
Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233
Kodeksu karnego, potwierdzam wlasnorecznym podpisem prawdziwosc danych, zamieszczonych
powyzej.

... kt\:(\ :-t.\:). t. J..-!...Ol...10 .A.=l'
&niejscoWosc. data)

~.\?.~A.\L ..............
(podpis/y)

l) Jezeli oswiadczenie sklada wiecej niz jedna osoba, nalezy wpisac wszystkie osoby skladajace oswiadczenie oraz ich dane.
2) Nalezy wskazac wlasciciela nieruchomosci.
3)Nalezy wskazac dokument, z którego wynika tytul do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.
4)Dotyczy wylacznie osób posiadajacych pelnomocnictwo do reprezentowania osób prawnych,


