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(nr rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia)

Płock, dnia(imię i nazwisko lub nazwa inwestora)

(data)

(kod pocztowy) (miejscowość)

Prezydent Miasta Płocka(ulica)

(organ właściwy do rozpatrzenia zgłoszenia)

(telefon kontaktowy)

ZGŁOSZENIE  ZAMIARU BUDOWY

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 1 w świetle art. 29 ust. 1 pkt 2b i pkt 19a z zastrzeżeniem
art. 29 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane zgłaszam zamiar:

q* Budowy  wolno stojących  parterowych  budynków  stacji  transformatorowych  i
kontenerowych stacji transformatorowych o pow. zabudowy do 35 m2

q* Budowy sieci: ….............................................................................................................

….….................................................................................................................................1

(nazwa i rodzaj zamierzenia budowlanego)

(dodatkowe informacje)

zlokalizowanej w Płocku w obrębie ewidencyjnym nr:
przy ulicy:

działka (i) o numerze ewidencyjnym gruntu: (adres inwestycji)

Do robót budowlanych zamierzam przystąpić w dniu 2:

(podpis inwestora lub osoby przez niego upoważnionej)

W załączeniu:

q* 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, aktualnym na dzień opracowania projektu; nie dotyczy to uzgodnienia i
opiniowania przeprowadzanego w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
obszar Natura 2000;

q* oświadczenie projektanta/projektantów o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej, jako załącznik do projektu budowlanego,

q*

q*

q*

q*

q*

q*

oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

specjalistyczna opinia o której mowa w art.33 ust.3 ustawy – Prawo budowlane, 
3

postanowienie o uzgodnieniu z właściwym organem administracji architektoniczno-budowlanej projektowanych rozwiązań, o 

których mowa w art.33 ust.2 pkt.4 ustawy – Prawo budowlane, 
4

dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii, w sprawach z zakresu 
administracji publicznej, za złożenie którego opłata skarbowa wynosi 17 zł, z ustawowymi wyjątkami,
dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej dotyczącej zgłoszenia dokonanej gotówką w kasie Urzędu Miasta Płocka lub 
bezgotówkowo na rachunek tego organu PKO Bank Polski 13102039740000550201777929

Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty, zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej. Na
podstawie  art.  2  ust.  1 pkt  2 tej  ustawy,  nie podlega opłacie  skarbowej  dokonanie  czynności  urzędowej,  wydanie  zaświadczenia  oraz zezwolenia  w
sprawach budownictwa mieszkaniowego.



KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art.  13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia  z dnia 27 kwietnia 2016 r. ogólnego
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 „RODO”) Informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
2. kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3.dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania w sprawie zgłoszenia zamiaru budowy;
4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów 
prawa;
5. dane osobowe przechowywane będą prze okres 5 lat określony w jednolitym rzeczowym wykazem akt;
6.każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania 
lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować odmową realizacji wniosku.

Objaśnienia na następnych stronach: V 2018



OBJAŚNIENIA
1 Wpisać przedmiot inwestycji
2 Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Właściwy organ, w terminie

30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia , może, w drodze decyzji, wnieść sprzeciw. Do wykonywania robót budowlanych
można przystąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.
W przypadku nierozpoczęcia wykonywania robót budowlanych przed upływem 3 lat od określonego w zgłoszeniu
terminu ich rozpoczęcia, rozpoczęcie tych robót może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

3 Prawo budowlane art. 33 ust. 3
Do wniosku o pozwolenie na budowę obiektów budowlanych:
1) których wykonanie lub użytkowanie może stwarzać poważne zagrożenie dla użytkowników, takich jak: obiekty energetyki 

jądrowej, rafinerie, zakłady chemiczne, zapory wodne lub
2) których projekty budowlane zawierają nowe, nie sprawdzone w krajowej praktyce, rozwiązania techniczne, nie znajdujące 

podstaw w przepisach i Polskich Normach,
należy dołączyć specjalistyczną opinię wydaną przez osobę fizyczną lub jednostkę organizacyjną wskazaną przez właściwego 
ministra.

4 Prawo budowlane art. 33 ust. 2 pkt 4
Dołączyć, w przypadku obiektów zakładów górniczych oraz obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych i terenach, o
których mowa w art.  82 ust.  3  pkt.1,  postanowienie o uzgodnieniu z  organem administracji  architektoniczno-budowlanej,  o
którym mowa w art. 82 ust. 2, projektowanych rozwiązań w zakresie:
a) linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych,
b) przebiegu  i  charakterystyki  technicznej  dróg,  linii  komunikacyjnych  oraz  sieci  uzbrojenia  terenu,  wyprowadzonych  poza

granice  terenu  zamkniętego,  portów  morskich  i  przystani  morskich,  a  także  podłączeń  tych  obiektów  do  sieci  użytku
publicznego.

*   Właściwe zakreślić
Art. 29 ust. 1. Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa:
1a. wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub 
działkach, na których zostały zaprojektowane;
2b. wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni 
zabudowy do 35 m

2
;

19a. sieci:
a) elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV,
b) wodociągowych,
c) kanalizacyjnych
d) cieplnych,
e) telekomunikacyjnych;

Art. 29 ust. 2. Pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na:
1b.  przebudowie  budynków  mieszkalnych  jednorodzinnych,  o  ile  nie  prowadzi  do  zwiększenia  dotychczasowego  obszaru
oddziaływania tych budynków;
Art.  29  ust.  3.  Pozwolenia  na  budowę  wymagają  przedsięwzięcia  mogące  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  oraz
przedsięwzięcia mogące znacząco negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000,  które nie są bezpośrednio związane z
ochroną tego obszaru lub nie wynikają z tej ochrony, w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu
informacji  o  środowisku  i  jego ochronie,  udziale  społeczeństwa  w ochronie  środowiska oraz o  ocenach  oddziaływania  na
środowisko
Art.  29 ust. 4.  Pozwolenia na budowę wymagają roboty budowlane wykonywane przy obiekcie budowlanym wpisanym do
rejestru zabytków. Na obszarze wpisanym do rejestru zabytków wymagają dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 30 ust.
1 .
Art. 30
1. Zgłoszenia właściwemu organowi wymaga:
1. budowa, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-2b, 3, 3a, 9, 11, 12, 14-17, 19, 19a, 20b oraz 28;
1a budowa, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 20 - z zastrzeżeniem art. 29a;

1b. budowa obiektów, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 6, 10 i 13, sytuowanych na obszarze Natura 2000;
2. wykonywanie robót budowlanych, o których mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1b, 6, 9 oraz 11-12a;
2a. wykonywanie remontu, o którym mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1, z wyjątkiem remontu obiektów budowlanych, których budowa 
nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę;
2b. wykonywanie przebudowy obiektów, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-2b, 3, 3a, 11, 12, 14-17, 19, 19a, 20b i 28 oraz 
przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 2 pkt 11 i 12;

2c. docieplenie budynków o wysokości powyżej 12 m i nie wyższych niż 25 m;
3. budowa ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m i wykonywanie robót budowlanych polegających na instalowaniu:

a) krat na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz 
obiektach wpisanych do rejestru zabytków,

b) urządzeń o wysokości powyżej 3 m na obiektach budowlanych,
c) (uchylona);

4. budowa obiektów małej architektury w miejscach publicznych.
1a. Inwestor zamiast dokonania zgłoszenia dotyczącego robót budowlanych, o których mowa w ust. 1, może wystąpić z 
wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.
2. W zgłoszeniu należy określić rodzaj,  zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Do

zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2, oraz, w zależności od potrzeb, odpowiednie
szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami.

3. Do zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19 i 20, należy ponadto dołączyć projekt zagospodarowania
działki  lub  terenu  wraz  z  opisem  technicznym  instalacji,  wykonany  przez  projektanta  posiadającego  odpowiednie
uprawnienia budowlane.  Projekt  zagospodarowania działki  lub terenu,  w przypadku budowy instalacji  gazowej,  o której
mowa  w  art.  29  ust.  1  pkt  19,  powinien  być  uzgodniony  z  podmiotem  właściwym  do  spraw  zabezpieczeń
przeciwpożarowych.

4. W zgłoszeniu budowy, o której mowa w ust. 1 pkt 4, należy ponadto przedstawić projekt zagospodarowania działki lub 
terenu, wykonany przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane.

4a. W zgłoszeniu przebudowy drogi w transeuropejskiej sieci drogowej należy ponadto przedstawić:
1) wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, o którym mowa w art. 24l ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o 
drogach publicznych;
2) uzasadnienie zarządcy drogi, o którym mowa w art. 24l ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
4b. Do zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a należy dołączyć dokumenty, o których mowa w art. 33
ust. 2 pkt 1-4. Przepis art. 35 ust. 1 stosuje się odpowiednio.



4c. Do zgłoszenia przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1b, należy dołączyć dokumenty, o których mowa w art.
33 ust. 2 pkt 1, 2 i 4. Przepis art. 35 ust. 1 stosuje się odpowiednio.
5. Zgłoszenia,  o którym mowa w ust.  1,  należy  dokonać  przed terminem zamierzonego  rozpoczęcia  robót  budowlanych.

Właściwy organ, w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia , może, w drodze decyzji, wnieść sprzeciw. Do
wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.

5a. (uchylony).
5b. W przypadku nierozpoczęcia wykonywania robót budowlanych przed upływem 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu
ich rozpoczęcia, rozpoczęcie tych robót może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.
5c.  W  razie  konieczności  uzupełnienia  zgłoszenia  właściwy  organ  nakłada  na  zgłaszającego,  w  drodze  postanowienia,
obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia - wnosi sprzeciw
w drodze decyzji.
5d. Nałożenie obowiązku, o którym mowa w ust. 5c, przerywa bieg terminu, o którym mowa w ust. 5.
5e. W przypadku gdy organ nie wniósł sprzeciwu, projekt budowlany dotyczący budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a,
2b i 19a, oraz przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1b, podlega ostemplowaniu. Organ dokonuje ostemplowania
niezwłocznie po upływie terminu na wniesienie sprzeciwu.
6. Właściwy organ wnosi sprzeciw, jeżeli:
1) zgłoszenie dotyczy budowy lub wykonywania robót budowlanych objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę;
2) budowa lub wykonywanie robót budowlanych objętych zgłoszeniem narusza ustalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy lub inne przepisy;
3) zgłoszenie dotyczy budowy tymczasowego obiektu budowlanego, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 12, w miejscu, w którym
taki obiekt istnieje.
6a.  Za  dzień  wniesienia  sprzeciwu  uznaje  się  dzień  nadania  decyzji  w  placówce  pocztowej  operatora  wyznaczonego  w
rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe albo w przypadku, o którym mowa w art. 39 

1

Kodeksu postępowania administracyjnego, dzień wprowadzenia do systemu teleinformatycznego.
7. Właściwy organ może nałożyć, w drodze decyzji, o której mowa w ust. 5, obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie

określonego obiektu lub robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, jeżeli ich realizacja
może  naruszać  ustalenia  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego,  decyzji  o  warunkach  zabudowy  lub
spowodować:
1) zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia;
2) pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków;
3) pogorszenie warunków zdrowotno – sanitarnych;
4) wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.

3. Projekt budowlany powinien zawierać:
1. projekt zagospodarowania działki  lub terenu, sporządzony na aktualnej mapie, obejmujący: określenie granic działki  lub

terenu, usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, sposób
odprowadzania  lub  oczyszczania  ścieków,  układ  komunikacyjny  i  układ  zieleni,  ze  wskazaniem  charakterystycznych
elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy
terenów sąsiednich,

2. projekt  architektoniczno-budowlany,  określający funkcję,  formę i konstrukcję obiektu budowlanego,  jego charakterystykę
energetyczną i ekologiczną oraz proponowane niezbędne rozwiązania techniczne, a także materiałowe, ukazujące zasady
nawiązania do otoczenia, a w stosunku do obiektów budowlanych, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 4 - również opis
dostępności dla osób niepełnosprawnych,

3. stosownie do potrzeb - w przypadku drogi krajowej lub wojewódzkiej, oświadczenie właściwego zarządcy drogi o możliwości
połączenia działki z drogą, zgodnie z przepisami o drogach publicznych;

4. w zależności od potrzeb, wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów 
budowlanych.

5. informację o obszarze oddziaływania obiektu.

VIII.2016


