
ZGŁOSZENIE BUDOWY OBIEKTÓW LUB WYKONYWANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH NIEWYMAGAJACYCH POZWOLENIA NA BUDOWĘ 
 

Na podstawie art. 30 w związku z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1186 z późn. zm.). 

 

Kutno, dn. …….……………. 

 

Starostwo Powiatowe w Kutnie  

ul. Kościuszki 16 

99-300 Kutno 
 

Znak sprawy – wypełnia organ  

 

WYPEŁNIĆ CZYTELNIE  

DANE IDENTYFIKACYJNE WNIOSKODAWCY – INWESTORA  
Imię i nazwisko lub nazwa instytucji/pieczęć 

 

 
Miejscowość 

 

 

Kod pocztowy 

Ulica/Gmina 

 

 

Nr domu Nr lokalu Nr telefonu 

DANE IDENTYFIKACYJNE PEŁNOMOCNIKA (jeżeli został ustanowiony) 
Imię i nazwisko lub nazwa instytucji/pieczęć 

 

 

Miejscowość 

 

 

Kod pocztowy 

Ulica/Gmina 

 

 

Nr domu Nr lokalu Nr telefonu 

 

ZGŁASZAM ZAMIAR BUDOWY OBIEKTU  /  WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH*  
 

DANE IDENTYFIKACYJNE ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO  
Nazwa i rodzaj obiektu budowlanego bądź robót budowlanych  

 

 
Miejscowość 

 

 

Kod pocztowy 

Ulica/Gmina 

 

 

Nr ew. działki Obręb ewidencyjny 

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU KUBATUROWEGO 
Wymiary zewnętrzne: 

 

 

Sposób odprowadzania wód opadowych: 

 

Sposób powiązania z gruntem: 

 

 

Ściany: 

Więźba dachowa: 

 

 

Pokrycie dachu: 

 

-ODWRÓĆ- 



 

TERMIN ROZPOCZĘCIA:   
 

 

Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych; do wykonania 

robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy 

organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływnie 3 lat od określonego 

w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.  
 

 

DO ZGŁOSZENIA DOŁĄCZAM: Ilość 

Opis określający rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót  

Szkice i rysunki oraz mapę zasadniczą określającą lokalizację obiektu  

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane 
 

Pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami  
Dot. przyłączy do budynków: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych 

i telekomunikacyjnych. 

Projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji, 

wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane 

 

Dot. instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7m3 , 

przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.  

Projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji, 

wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane, 

uzgodniony z podmiotem właściwym do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych 

 

Dot. budowy obiektów małej architektury w miejscach publicznych. 

Projekt zagospodarowania działki lub terenu, wykonany przez projektanta 

posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane 

 

Pełnomocnictwo – jeżeli zostało udzielone osobie, działającej w imieniu inwestora  

Dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa (jeżeli jest wymagana)  

  

  
 

Oświadczam, że wszelkie roboty budowane będą wykonane z zachowaniem przepisów w 

zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z przepisami budowlanymi i zasadami 

wiedzy technicznej, z zapewnieniem spełnienia wymagań art. 5 ustawy Prawo 

budowlane. 
 

 

         _________________________________ 

Czytelny podpis inwestora lub osoby 

przez niego upoważnionej 

 

Adnotacje urzędu  

________________ 
* niepotrzebne skreślić 

 

                                                         



 
Klauzula informacyjna dla Interesantów Starostwa Powiatowego w Kutnie dotycząca przetwarzania danych 

osobowych 
 

Zgodnie z art. 13 RODO* informuję:  

 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Kutnie, jest Starosta 

Kutnowski 

 

siedziba:  99-300 Kutno, ul. Kościuszki 16,  

Kontakt: tel: 24/ 355-47-80, e-mail: starostwo@powiatkutno.eu 

 

Starosta - organizuje pracę Zarządu Powiatu i Starostwa Powiatowego, kieruje bieżącymi sprawami powiatu oraz 

reprezentuje powiat na zewnątrz. 

Zarząd Powiatu – organ wykonawczy. 

Rada Powiatu – organ stanowiący i kontrolny. 

 

2. Z Inspektorem ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Kutnie można skontaktować się za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na adres: abi@powiatkutno.eu lub listownie na powyżej wskazany adres z dopiskiem „Inspektor 

ochrony danych”. 

3. Zbierane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z RODO - w celu realizacji zadań określonych przepisami prawa i nie 

będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. 

4. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przepis prawa. 

5. Celem gromadzenia danych osobowych jest wyrażenie zgody na budowę lub wykonanie zgłoszonych robót 

budowlanych tj. realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz ustawy z dnia           

14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego. 

6. Obowiązujące przepisy prawa wskazują w jakich przypadkach konieczne jest podawanie danych osobowych.                         

W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. 

7. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie przez okres niezbędny do zrealizowania zadania wynikającego z ustaw 

wskazanych w pkt. 5 oraz przez okres wskazany w przepisach o archiwizowaniu danych; po tym okresie dane osobowe 

mogą być usuwane – na podstawie przepisów prawa. 

       W przypadku w/w dokumentacji – 10 lat (B10). 

8. Przewidywani odbiorcy danych:  

a) Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, 

b) podmioty przetwarzające, które świadczą usługi na rzecz Administratora np. w zakresie obsługi informatycznej lub 

obsługi prawnej, 

c) upoważnieni pracownicy administratora. 

9. Każda osoba, ma prawo do: 

a) żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 

b) otrzymania kopii na zasadach wskazanych w art. 15 ust 3 i 4 RODO, 

c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się   

z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, 

d) ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych - chyba że 

przepisy prawa sprzeciwiają się temu, 

e) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli stwierdzi, że 

przetwarzanie w naszym urzędzie narusza przepisy prawa. 

10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania          

a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania w/w zgody. 

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą  przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

12. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

 

 

 

Zapoznałem/am się z powyższą klauzulą ……………………………………… 

                                              (data, podpis) 

 

 

 

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

mailto:starostwo@powiatkutno.eu
mailto:abi@powiatkutno.eu

