ZGŁOSZENIE Z PROJEKTEM
wykonania robót budowlanych polegających na instalowaniu wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku
instalacji gazowych
(podstawa prawna: art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane) – obowiązuje od 19.09.2020 r.

1. Proszę wpisać nazwę organu do którego kierowane jest zgłoszenie:
...................................................................................................................................................................................................................................................

2. Proszę wpisać dane inwestora (w tym adres zamieszkania lub siedziby):

(w przypadku konieczności podania danych drugiego lub kolejnych inwestorów lub danych pełnomocnika, dane te należy podać w formularzu B-4)

imię i nazwisko lub nazwa inwestora:........................................................................................................................................................................................
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 wpisać dane pełnomocnika (w tym adres zamieszkania lub siedziby):

(w przypadku konieczności podania danych drugiego lub kolejnych inwestorów lub danych pełnomocnika, dane te należy podać w formularzu B-4)

imię i nazwisko pełnomocnika:........................................................................................................................................................................................
miejscowość: ........................................................................ ulica: ........................................................................nr domu: ................... nr lokalu: .................
kod pocztowy: ..............................  ٭telefon/e-mail (nieobowiązkowo): .....................................................................................................................................
adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania lub siedziby): …...................................................................................................................

4. Proszę oznaczyć znakiem X odpowiedni rodzaj planowanej inwestycji (zamierzenia budowlanego):
instalowanie/montaż instalacji gazowej dla użytkowanego
budynku mieszkalnego jednorodzinnego

instalowanie/montaż instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym
użytkowanego budynku wielorodzinnego

instalowanie/montaż instalacji gazowej w użytkowanym
budynku/lokalu usługowym

5. Proszę wskazać termin rozpoczęcia robót budowlanych:

(dzień – miesiąc – rok)

(należy podać termin - datę po upływie co najmniej 21 dni po dniu dokonania zgłoszenia do organu)

6. Proszę wpisać nazwę planowanej inwestycji (zamierzenia budowlanego):
(w przypadku konieczności podania większej ilości danych, dane należy podać w formularzu B-4)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

gmina: …………………………………………………….……………..………. miejscowość: ……………………………………………………………………………
ulica: …………………………………………………………………………...…………… nr domu: …………… nr lokalu: …………… kod pocztowy: ……………
jednostka ewidencyjna/obręb ewidencyjny/nr działki ewidencyjnej:
1) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………..
2) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….

8. Proszę oznaczyć znakiem X odpowiednie załączniki do zgłoszenia:

(w przypadku konieczności wskazania większej liczby załączników, dane te należy podać w formularzu B-4)

3 egzemplarze projektu architektoniczno-budowlanego
oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
pełnomocnictwo
dowód uiszczenia opłaty skarbowej
inne………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

9. 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
dokonania zgłoszenia przez kilku inwestorów lub osób upoważnionych podpis składa każda z nich)

Informacja dotycząca załączników
I.

Zgodnie z art. 30 ust. 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane do zgłoszenia należy dołączyć następujące dokumenty:
1)
2)

trzy egzemplarze projektu architektoniczno-budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek
dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów;
oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

II. Obowiązek dołączenia załączników może wynikać również z przepisów odrębnych.

 ٭ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W POSTACI NUMERU TELEFONU I ADRESU POCZTY ELEKTRONICZNEJ
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci:
adresu poczty elektronicznej
numeru telefonu
w celu usprawnienia procesu komunikacji z inwestorem/pełnomocnikiem inwestora.
Wiem, że podanie danych jest dobrowolne oraz, że mam prawo kontroli przetwarzania swoich danych osobowych, prawo dostępu do treści tych
danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
Zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie do cofnięcia zgody, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

____________________________________
Data i podpis wnioskodawcy / pełnomocnika

