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*przed przeniesieniem tymczasowego obiektu budowlanego należy dokonać zgłoszenia nowej lokalizacji obiektu 

tymczasowego, przedmiotowe zgłoszenie należy dokonać 21 dni przed planowanym przeniesieniem obiektu 

  

……………………., dnia……………….. 

 

 

Starostwo Powiatowe 

w Pruszczu Gdańskim 

      ul. Wojska Polskiego 16 

      83-000 Pruszcz Gdański 
 

 

ZGŁOSZENIE ZAMIARU BUDOWY  

TYMCZASOWEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO 
 

 INWESTOR PEŁNOMOCNIK 

(jeżeli został ustanowiony) 

Imię i nazwisko/nazwa: 

 
 

 

 

Adres 

zamieszkania/siedziba: 

 

 

 

 

Adres do 

korespondencji: 

 

 

 

 

Telefon:  

 

 

 załączam pełnomocnictwo 

 załączam dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa (jeżeli jest wymagane) 

 
Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 1 i art. 30 ust. 2 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 12 ustawy  

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.) zgłaszam/y 

zamiar rozpoczęcia budowy tymczasowego obiektu budowlanego, niepołączonego trwale z gruntem i 

przewidzianego do rozbiórki lub przeniesienia* w inne miejsce nie później niż przed upływem 180 dni 

od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu. 

 

Zgłaszany, tymczasowy obiekt budowlany: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………… 
 (rodzaj, zakres i sposób wykonania robót budowlanych) 

 

 

w miejscowości…………………………...….……......przy ulicy……………………..…………........... 
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*przed przeniesieniem tymczasowego obiektu budowlanego należy dokonać zgłoszenia nowej lokalizacji obiektu 

tymczasowego, przedmiotowe zgłoszenie należy dokonać 21 dni przed planowanym przeniesieniem obiektu 

na terenie działki/ek……………………..…………...........……………………..…………..................... 

 

 

Data rozpoczęcia budowy: 

…………….…………….…………….…… 

(dzień, miesiąc, rok) 

 

Data rozbiórki lub przeniesienia* w inne miejsce  

(nie później niż przed upływem 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy): 

…………….…………….…………….…… 

(dzień, miesiąc, rok) 

 

 
Do zgłoszenia dołączam/y: 

1) oświadczenie/a o posiadanym prawie dysponowania nieruchomością/ami na cele budowlane, 

2) szkice/rysunki usytuowania obiektu w terenie (na mapie do celów informacyjnych 

z uzbrojeniem terenu) z podanymi wymiarami tego obiektu i jego odległościami od granic 

sąsiednich nieruchomości, 

3) zwymiarowane szkice/rysunki zgłaszanego obiektu, 

4) pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty, wymagane 

przepisami szczególnymi. 
 

 

Niewykonanie rozbiórki lub przeniesienia tymczasowego obiektu budowlanego we wskazanym 

terminie stanowić będzie podstawę do wszczęcia postępowania egzekucyjnego w administracji 

zgodnie z ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1619 ze zm.). 

 

Zgodnie z art. 37a ust 1 ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.) 

inwestor może, przed upływem 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu, 

złożyć wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę tymczasowego obiektu budowlanego 

wzniesionego na podstawie zgłoszenia. W przypadku złożenia wniosku inwestor może powstrzymać 

się od rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce tymczasowego obiektu budowlanego do czasu 

zakończenia postępowania w przedmiocie pozwolenia na budowę. 
 

        
 

 

 

…………………………………………… 
              (podpis/y osoby/osób  zgłaszającej/ych) 

 


