B.3. ADRES ZAMIESZKANIA LUB SIEDZIBY

l6

l7

Gmina

Ulica:

19.

Nr lokalu:

21 I(od pocztowy:

B.4' ADRES DO I(ORESPONDENCJI (ezelijest inny
22 Krat,

ni|

adres zamieszkania lub siedziby)

23 Wo-jeu,odzhvo:

30 I(od pocztowy:

B,5. DODATKOWE DANE I(ONTAKTOWE (nieobowiazkorve)
31 Tele fon:

C.

I. LICZBA PELNOMOCNIKOW
Objain.ienie, I4t pr4tpadku gd)t inwestor tstanowil wigcej nii jednego pelnomocnika, do v,niosktr naleiy zalqczytformtiarz
PB-5,:anties:czajqc w nim dane (o lctdrych mowa w C.2-C.5) dotyczqce pozostalych pelnomocnikdw inweslora oroz
wska:ujqc jednego : pelnontocnilcorv, kl6renru bgdq dorgczane pisma (:godnie z art. 40
2 Kodeksu postgpowania

$

adminislracyj nego).

34 Wigcej ni2 jeden pelnonrocnik

c.2. rMrE r NAZWTSKO
35 Pienvsze irnig:

C.3. ADRES ZAMIESZKANIA

43 Nr lokalu:

44 Mie.jscowoSc.

ADRES DO KORESPONDENCJI (eZeli jest inny niz adres zamieszkania)
47 Wojew6dztr,vo:

52 Nr lokalu:

53 Miejscou,oSc:

C.5. DODATKOWE DANE KONTAKTOWE (nieobowiazkorve)

55 Telefbn:

D. ZANIIERZENIE

56 E-n.rail:

B

UDOWLAN E

D.I. OBIEKT BUDOWLANY OBJETY ZAMIERZENIEM BUDOWLANYM
Objalnienie Nolelt vsl61'at v,sz),stkie rodzaje

i

kategorie obiektdtv budowlanych,

datvczv

r

57 Budynel< rnicszl<alny lednorodz

Objainienie; LV poltt

nr 59 nale4t wskazat

58 Obiekt budowlauy inly ni2 budynek mieszkalny
.jednorodzinny

lcategot'ig

59 l(ategoria obiektu budowlanego:

obiekttt btrdowlanego (kategorie obiektdw budowlanycnl
okrellonq w projelccie budov,larytn. W przypadku budynku
m ie s : ka I ne go j e dno r o dz i nne go n a lery w p i s at,, 1 ".

D.2. CEL ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Objainien ie'

I Nale:y wsknzat ws:ystkie rod:aje rob6l budowlarrych, kt6re majq b,t objgte pozwoleniem na budowg.
2 Iil .ltrzypadku 8d), zomier:enie budov,lcrne obejmLie proutadzenie rob6t budowlanych wsAnzanlpft w pkt t-5 i r6wnolegle,
tv ramach Lego sanrcgo zcunierzenia budowlanego, prowctdzono bgdzie rozbi1rka obiektu budowlanego, inwestor moie
zalqc:yt do wniosktt o po:u,olenie na budowg wniosek o poztuolenie na rozbidrkg fttaleiy utstawit ,,X" w polu nl 65).

l. Budowa no\vego

obiektr-r budorvlanego / nowl,oh obiekt6rv budowlanych.

2. Rozbudowa istniejqcego obiektu budowlanego

/ istniej4cych obiekt6w budowlanych.

3. Nadbudowa istnie.jqcego obiektu budowlanego

/ istniej4cych obiekt6w budowlanych

4. odbudora,a istniej4cego obiektu budowlanego

i istniej4cych obiekt6w

5. Wykonanie lobot budowlanych innych niZ wymienione porvyZej.
6. Dolqczarn wnioseh o pozrvolenie na rozbi6rkg.

D.3. NAZWA I RODZAJ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

66

Nazr,r,a i rodza.j

budowlanych.

67 I(trbatLrra rv przl,paclku budvnl<6w (je2eli zamerzenie budowlane obejrnuje kilka buclynk6w , nalezy wskazai
osobno kubaturg l<aZdego z t),ch bldynk'rv)

D.4. ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Objainienie. W pr4tpadlat gdv:amier:enie budowlane obejmuje wigcej
PB-5, zamies--c:trjqc ut rtint dane dofitc:c1ce pozostalych dzialelc.

68 Wojewodztrvo

ni: ) dzialkg, do wniosku nalei zalqczytformularz

69 Porviat:

70 Grrina

73 Nr domu:
75

E.

.lednostl<a eu/idcnc)/ jna:

l, OBLIGATORYJNII

76 Obrgb er'r,idenc),jny:

77. Nr dziatki ewidencyjnej:

(obora,i4zkowe)

Rodzal zal4cznika:
1. Cztery egzenplane projektu budowlanego podpisane przez osobg sporz1dzaj4c4 pr.ojekt
i posi adaj qc4 stosowne uprawni enia budowlane.
2. ZaSv,iadczenie pt'ojektanta (plojektant6rv) o wpisie na listg cz.lonk6w wlaSciwej izby
sanrorz4du za\\/odo\\/ego aktualne na dziefi opracowania projektu budorvlanego.

3. Oiu,iadczenie o posiadan)/m plawie do dysponowalia nieruchomo$ci4 na cele budowlane.
4. Pelnont ocnictrvo (j eZel i ustanowiono pelnomocnika).
E.2. FAKULTATYWNE (zatrqcza sig tylko, jeZeli przepisytego rvymagaj4zewzg\pdun^rodzaj zamierzenia
budowlaneso)

E.2.L Zalqczniki w;,nikaj4ce z ustaw)/ z dniaT lipca 1994

r'.

-

Plawo budorvlane

Rodzaj zal1cznika:

l.

DecT,zja o rvalunkach zabudowy

z dniaT lipca 1994 r. -

izagospodarowaniaterenu-art.33 ust.2 pkt 3 ustawy

Prarryo budowlane.

2. Postarrorvienie o uzgodnieniu pl'o.iektowanyah rozwi4zai w odpowiednim zakresie
z rvlaScirv,vn.r ofgarlenr adn.rinistlacii architektor.riczllo-budowlanej
- art. 33 ust. 2 pkt 4 ustawy
z dniaT lipca 1994 r'. - Prarvo bLrdowlane.
3. Spec.jalistyczna opin ia - al't. 33 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
budou,lane

-

Pr.awo

PB-1 ll Strona 4

4. Pozrvolenie wlaicir.r,ego wojerv6dzkiego konsern,atoLa zabytk6w na prowadzenie robot
budowlan)'ch przy obiekcie budowlanyrn rvpisanym do rejestnr zabytk6w lub na obszarze
rvpisanynr do le.jestlu zabytk6w - art. 39 ust. 1 ustawy z dniaT lipca 1994 r.. prawo
budorvlancrvzr,r,iqzkn zart.36 r.rst. l pkt I iust.8ustawy zdnia23 lipca2003 r., o ochlonie
zabytk6rv i opiece nad zabl,t(a1nj.
5. zgoda wo.ieu'od1' na budowg obiektu budowlanego, tymczasowego obiektu budowlanego
i utzqdz.enia budor,vlanego ua obszarze Pomnika Zaglady lub.jego stlefy ochronnej art.39a
usta\vy z,dniaT lipca 1994 r. - Prarvo budowlane rv zrviqzl<u zaft. 10 ust. 2 ustarvy z dnia
7 rnaja 1 999 r'. o ochlonie teren6w bylych hitlerorvskich oboz6w zaglady.

85

I

86

I

-

F..2.

Zalqczniki w;,

n

i

kaj Ece z przepi

s

6w s zczeg6lnych
Rodzaj zalqcznika:

Zalqczam

l. Dorv6d r"riszczenia oplat)/ skal'bowej dotyczqce.j pozrvolenia na budowg, o kt6rej mowa
u, przepisach ustawl, z dnia l 6 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej.

87

2. Dorv6d uiszczenia oplaty skarbowej od petnornocnictwa, o kt6rei rnowa w plzepisach
ustalv),z, dnia 16 listopada 2006 r, o oplacie skarbolvej.

88

3.Decyzia o Slodowiskowych uu,arunkowaniach- arL72ust.3 ustatvy zdnia3 paldzternika
2008 t'. o udostgpnianiu intbnnacji o Srodowisku i.jego ochroL.rie,udziale spoleczefistwa
u, ochronie $rodowislca oraz o ocenach oddzialvwania na Sr.odowisko.
4. Declzla o zezrvoleniu rvladciwego zarz4dcy dr.ogi o lokalizacji w pasie drogowym
obiekt6w brrdowlanych lub ulz4dzeri niezwi4zanych z potrzebami zav4dzania dlogami lub
potrzebami ruchu dlogowego-art. 39 ust.3 usta\vy z dnia2l niarca 1985 r'. o drogach
publ icznvch.
5. Decyzja zeztt,ala.iqca na rvyl4czenie z produl<c.ji grunt6rv r.olnych lub grunt6w lesnych
prT.eznaczotl)tclr tta cele nierolnicze i nieleSne - art. 1 I ust. 4 ustawy z dnia3 )utego 1995 r.
o ochlouie glunl6w rolnl,qh i lejnych.
6. Zgoda na pt'zebltdowg lub lemont istniejqcych w pasie drogorvym obiekt6w budowlanych
i urz4dzen niezr'vi4zan1,ch z gospodarkq dlogow4 lub obslugq luchu olaz uzgodnienie projektu
budowlanego w t1,r11 ,uLr"r'e - ar1. 38 ust. 2 usta\vy z dnia2I lnarca 1985 r.. o drogach

89

90

91

tr
tr
T

r
tr

ot

tr

nublicznvch.

7. Zgoda na usy[uo\\'anie obiektu budorvlanego przy drodze rv odleglo(ci mniejszej niZ
okre6lona w arL. 43 ust. I ustau,y z dnia2l marca 1985 r. o drogach publicznl,qh art.43
ust. 2 ustarvl, z dnia2l marca 1985 r. o dlogach publicznych.

93

-

T

F. ZAI,4CZNTKI DOTYCZACE INNEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO NrZ BUDYNEK

JEDNORODZINNY
F.

1

.

OBLIGATORY.INE ( obowiazkor,ve)
Rodzaj zaL4cznika:

i. Cztely

e

-{zeurplalze proj ektu b Lrdow larlego podpis ane plzez osobE sporzqdzajqcq proj ekt

Zd4czam
94

i posiadaj qc4 slosou/nc uprar'r,nienia budowlane.

2. ZaSwiadczenie plojel<tanta (plojektant6rv) o rvpisie na listg czlonk6w rvlaSciwej izby
sanrorz4du zau'odon,ego alctualne na dzief opracowania projektu budowlanego.

95

96

3. OSr,r,iadczctrie o posiadan),ur prar.r,ie do

4.

Pc.l

rrout

octrichvo (

eZel

dyspolowalia nieluchomoSci4 na cele budorvlane.

i ustanowiono pelnomocnika).

97

tr
T
T
tr

F.2. FAKULTATYWNE \zalqcza sig tylko, .jeZeli przepisl, tego wyr.nagaj q ze wzglgdu na rodzaj zamierzenia
budor.l,lanego)

F.2.1. Zal4cznilii rvynihajqce z ustawy z dniaT lipca 1994

r..

-

prawo budorvlane

Rodzaj zal4cznika:
o rvat'utrkach zabudora,y i zagospodarorvania tet'enu - art. 33 ust. 2 pkt 3 ustauy
- Prarvo budowlane, z, zastrze2eniem art. 40a ustawy z dnia 7 lipca I 994 r.
- Prar,r'o budorvlane.
2. Pozrvolenie, o l<t6ryrn nlo\vaw att.23 i art.23austarvy zdnia2l marca 1991 r'. o obszarach
mo|skich Rzeczypospolitej Polskiej i administfacji morskiej
a1.33 ust. 2 pkt 3a ustawy
zdniaT lipca 1994 r'. -Plawo budowiane.
3. Postanowiettie o uzgoduieniu plojeklowanych rozrvi4zari w odpowiednim zakresie
z rvlaiciwvnr orgalrenr adnrinistlacji alchitektoniczno-budowlanej
- alt. 33 ust. 2 pkt 4 ustawy
z dniaT lipca 1994 r. - Plarvo bLrdowlane.
4. Wyrril< aud)/tLr bezpieczehstlva t'r"tcllr dlogorvego i Ltzasadnienie zarz4dcy dlogi, o kt6rym
mo\'va w at't.241 ust. 1 i4 ustawl, zdnia2l marca 1985 r.. o drogach publicznych _ art.33
ust. 2 pkt 7 lit. ai b ustawy zdniaT tipca1994 r..
-pr.awo budotvlane.
I . Decyz-.ia

z dnia 7 lipca I 994 r.

-

5. Specjalistyczna opinia

-

art, 33 ust. 3 ustawl' z

dila7 Iipca

1994 r.

-

prawo budowlane.

6. Pozrryolenic rvlaSciwego woj eu,6dzkiego konsenvatora zabytk6w na prowadzenie rob6t
budowlariych przy obiekcie budorvlanym rvpisanym do le.jestlu zabytk6w lub na obszarze
rvpisanynr do le.jestrLr zabyr1ft6*
art. 39 r"rst. I ustawy z dniaT lipca 1994 r.. - prawo
br.rdowlane rv zu,iqzku zart.36 ust. I pkt I iust. B usta\,vy z dnia23 lipca2003 r.. o ochronie
z-abytkorv i ol,iec.' rrad zabylkam i.

-

7. Zgoda na budou,g gazociqgu o zasiggu krajor,vl,m lub kt6t.ego budowa rvynika z um6w
alt, 32 us1. 1 pkt 3 ustawy z. dniaT lipca 1994 r. - Pr.awo budowlar.re.

migdzvnalodowl,ch

-

8. Zgoda wo.ieu'ody na Lrudowg obiektu brrdorvlanego, tymczasowego obiektu budowlanego
i u'zqdzenia budorvlattego tta obszarze Poninika Zag\ady Iub.jego strefy ochlonnej ar1. 39a
tLsta\vy z dnia 7 lipca 1994 t'.
Pt'arvo buclowlane w zwi4zku z. ar1. 10 ust. 2 ustarvv z dnia
7 naja 1999 r'. o ochlorLie terenclw bylych hitlerotvshich obozciw

-

-

F.2.2 Zalqczniki rvyn i ltaj

q c

e z plze

p is

6rv s zcze g6lny ch

Rodzaj zal4cznika:
1. Dorv6d uiszczenia oplatl, sft21'6o*ej dotycz4ce.j pozrvolenia na budowg, o kt6rej mowa
rv przepisach ustawy z. dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarborvej.

2. Dorv6d uiszczerria oplaty skalbowe.j od pelnonrocnictwa, o )<tcirej mowa w plzepisach
Lrsta\v), z dnia I 6 listopada 2006 r. o oplacie skarborve;.
3. Decl'zj a o Slodowiskowych r-twarunkowaniach
- arr. 72 ttst. 3 ustarvy z dnia 3 paidziernika
2008 r'. o Lrdostgpnianiu infolniacj i o Srodorvisku i .j ego ochroni e, u,dziale spoleczeristwa
u, ochlonie Srodowiska oraz o ocenach oddzia.lywania na Srodowisko.

4. Dokurncntv. o Jit6r'ych nrowa w art. 127 ust. 1 i2 ustawy zdnia14 gludnia 2012r.
o odpad ach. .j e2el i plzednr iotcm wni osku.j est skl adou,i sko od pad6rv.
5. Decyzja o zez-woleniu rvlaSciwego zarz4dcy drogi o lokalizacji w pasie drogowynr
obiekt6r,v budorvlanvch lt:b urz4dzeh nieztuiqzanT,ch z potrzebami zarz4dzania drogami
potrzebanri lr,rchu dlo-{orvego - art. 39 ust. 3 usta\vy zdnia2l malca 1985 r'. o drogach
6

Decl'la

o pozu,oJettiu tvodnoprawnyni,.jeZeJijest wyrnagana Llstaw4 z dnia 18 lipca 2001 r.
Prawo wodne,

. Decyzja zezwalaj4ca na wyl4czenie z produkcji gfunt6w rolnych lub grunt6w lesnych
ptzenlaczoiyah Ira cele nierolnicze i nieleSne- art. I I ust. 4 ustawy zdnia3 lutego 1995 r.
o ochlonie glunt6w lollrych i I
8. Decyzja o udzieleniu zgodyPrezesa Urzgdu Regulacji Energetyki w przypadku
gazociqgt bezpodredniego lub linii bezpo5redniej
-arL.7aust.3 ustawy z dnia 10 kwietnia
7

1997 r.

-

Prawo ene

9.zezwolenie na budorvg obiektu jqdrowego -art.4 ust. I pkt 2w zwi4zkuzafi.3gkustawy
z dni,a29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe.

l0. Decyzja regionalnego dyrektora ochrony Srodowiska ustalaj qca r,varunki prowadzenia
rob6t-ar1. 1l8ust.8 iart. ll8austawy zdnia16 kwietnia2004r. oochronie przyody.
1

1. Zezrvolenie na lokalizacj q zjazdu lub przebudowE

zjazdg- art. 29 ust. I ustawy z dnia

21 narca 1985 r. o drogach publicznych.
12. Zgoda na pt'zebudowg lub lemor.rt istniejqcych w pasie dlogowym obiekt6w budowlanych

i urzqdzefi niezrvi4zanych z gospodark4 drogow4 tub obslug4 ruchu oraz uzgodnienie projektu
budowlanego w tyrn zakresie - art. 38 ust. 2 ustawy z dnia2l marca 1985 r. o drogach
13. Zgoda na umieszczenie nadziemnych urz4dzeh liniowych, w szczeg6lnoSci linii
energetycznej, telekomunikacyjnej, ruloci4gu, ta6moci4gu, wzdluZ pas6w drogowych, poza

terenemzabudorvy,wodleglosci mniejszej ni25m odgranicypasalubwspos6bokr.eslony
w przepisie alt. 42 ust. 3 ustawy z dnia2l marca 1985 r'. o dlogach publicznych - ar"t. 42
ust.2 ustawy zdnia2l marca 1985 r.. o
14. zgoda na usytuowanie obiektu budowlanego przy drodze w odlegtosci mniejszej niZ
okleSlona w art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 2l rnarca 1 985 r. o drogach publicznych
- aft. 43
ust. 2 ustawl, z dria 21 marca 1985 r. o d

t20 Czytelny

podpis

H.1. KOMPLETNOSC POD WZGLQDEM FORMALNYM (braki w zakresie innyrn niz art. 35 ust.
zdniaT lipca 1994 r'. - PLawo budowlane)
122 Wniosek niekorn pletny

tr
123 Wskazanie bral<6r'v ze r.l,skazaniern podstawy prarvnej, z kt6rej raynika konkretny brak:

124 Data sprarvdzenia korrpletnodci (dzie6-rniesi4c-rok)

125 Podpis pracownika organu

I

ustawy

