
ZGŁOSZENIE BUDOWY LUB ROBÓT BUDOWLANYCH NIEWYMAGAJĄCYCH 
POZWOLENIA NA BUDOWĘ (Z-1) 

(podstawa prawna: art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane) 

1. Proszę wpisać nazwę organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia (organ, do którego kierowane jest 
zgłoszenie): 

Starosta Głubczycki, ul. Kochanowskiego 15, 48-100 Głubczyce 

2. Proszę wpisać dane inwestora lub inwestorów (w tym adres zamieszkania lub siedziby): 
(w przypadku konieczności podania danych kolejnych inwestorów lub danych pełnomocnika, dane te można podać w formularzu B-4) 

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): …….………………………………………………… 

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

3. Proszę oznaczyć znakiem X odpowiedni rodzaj planowanej inwestycji (zamierzenia budowlanego): 
 

 Zgłoszenie budowy (nie dotyczy budowy, nadbudowy, odbudowy, 
rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego) 

  Zgłoszenie robót budowlanych (nie dotyczy przebudowy 
budynku mieszkalnego jednorodzinnego) 

     

 Zgłoszenie budowy z projektem budowlanym, zgodnie z art. 30 ust. 
4b ustawy Prawo budowlane1 

   

4. Proszę wskazać termin rozpoczęcia robót budowlanych: (dzień-miesiąc-rok) 

 

5. Proszę podać dane planowanej inwestycji (zamierzenia budowlanego): 
(w przypadku konieczności podania większej liczby informacji, można je podać w formularzu B-4) 

1) rodzaj robót budowlanych: ………………………………………………………………………………………………………………….. 
(należy określić wszystkie rodzaje robót budowlanych: np. budowa, przebudowa, remont, rozbiórka, montaż) 

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

2) zakres robót budowanych: ………………………………………………………………………………………………………………….. 
(należy określić konieczne parametry wielkościowe, np.: długość; szerokość; wysokość; rodzaj dachu: ilość połaci i kąt pochylenia) 

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

3) sposób wykonania robót budowlanych: …………………………………………………………………………………………………… 
(należy określić zwięzły opis techniczny przebiegu robót z oznaczeniem podstawowych materiałów użytych w trakcie prowadzenia prac) 

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                           
1 Dotyczy zgłoszenia budowy: wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni 

zabudowy do 35 m2; sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych , 
telekomunikacyjnych. 

        



5. Proszę wpisać dane planowanej inwestycji (zamierzenia budowlanego): 
(w przypadku konieczności podania większej liczby nieruchomości, można je podać w formularzu B-4) 

województwo: …………………………………………………. powiat: ................................................................................................. 

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

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

jednostka ewidencyjna/obręb ewidencyjny/nr działki ewidencyjnej: 

1) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

6. Proszę wskazać załączniki do zgłoszenia: 
(w przypadku konieczności wskazania większej liczby załączników, dane te należy podać w formularzu B-4) 

1) ....................................................................................................................................................................................................... 

2) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 Dołączam formularz B-4 

 
 

............................................................................................................ 
Data oraz czytelny podpis inwestora lub osoby upoważnionej do działania w jego imieniu 
(w przypadku składania wniosku przez kilku inwestorów lub osób upoważnionych podpis 
składa każda z nich) 
 

Wypełnia organ 

Data wpływu zgłoszenia: ……………………………………………… Nr rejestru: ........................................................................ 

Podpis osoby przyjmującej wniosek: .......................................................................................................................................... 

 

Informacja dotycząca załączników 

I. Zgodnie z art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane do zgłoszenia należy dołączyć: 
1) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane; 
2) w zależności od potrzeb odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami; 
3) projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji, wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie 

uprawnienia budowlane – dotyczy: instalacji jednego zbiornika na gaz płynny o pojemności do 7 m3 przeznaczonego do zasilania instalacji w 
budynku mieszkalnym jednorodzinnym wraz z uzgodnieniem do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz przyłączy; 

4) projekt zagospodarowania działki lub terenu, wykonany przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane – dotyczy budowy 
obiektów małej architektury w miejscach publicznych. 

II. Zgodnie z art. 30 ust. 4b i 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane do zgłoszenia z projektem budowlanym należy dołączyć: 
1) cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami 

szczególnymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 (zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu 
zawodowego), aktualnym na dzień opracowania projektu – dotyczy zgłoszenia dokonywanego w trybie art. 30 ust. 4b; 

2) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane; 
3) decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym – dotyczy zgłoszenia dokonywanego w trybie art. 30 ust. 4b; 
III. Obowiązek dołączenia załączników może wynikać również z przepisów odrębnych. 


