
 
 

 

ZGŁOSZENIE 

budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego 

(PB-2a) 

Podstawa prawna: Art. 30 ust. 2 w zw. z ust. 4d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 

2351,). 

1. ORGAN ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ 

Nazwa: ....................................................................................................... .......................................................................................... 

2.1. DANE INWESTORA1) 

Imię i nazwisko lub nazwa: .................................................................................................. ............................................................... 

Kraj: ................................................................... Województwo: ................................................................................................................ 

Powiat: .......................................................................... Gmina: ......................................................................................................... 

Ulica: .......................................................................................... ....... Nr domu: ............................ Nr lokalu: .................................... 

Miejscowość: ..................................................... Kod pocztowy: ..................................... Poczta: ........................................................ 

Email (nieobowiązkowo): ...................................................................................................................................................................... 

Nr tel. (nieobowiązkowo): ................................................................................................................................................ 

2.2. DANE INWESTORA (DO KORESPONDENCJI)1) 

Wypełnia się, jeżeli adres do korespondencji inwestora jest inny niż wskazany w pkt 2.1. 

Kraj: .................................................................. Województwo: ................................................................................................................... 

Powiat: ............................................................................ Gmina: ......................................................................................................... 

Ulica: ................................................................................. ................ Nr domu: ................................... Nr lokalu: ................................ 

Miejscowość: ..................................................... Kod pocztowy: .................................. Poczta:............................................................ 

Adres skrzynki ePUAP
2)

: ........................................................................................................................................................................ 

3. DANE PEŁNOMOCNIKA
1)

 

Wypełnia się, jeżeli inwestor działa przez pełnomocnika. 

 pełnomocnik  pełnomocnik do doręczeń 

Imię i nazwisko: ........................................................................................................................ .............................................................. 

Kraj: ........................................................... Województwo: ................................................................................................................... 

Powiat: ............................................................................. Gmina: ......................................................................................................... 

Ulica: .......................................................................................... ...... Nr domu: ............................ Nr lokalu: ...................................... 

Miejscowość: .............................................. Kod pocztowy: ................................. Poczta: .................................................................. 

Adres skrzynki ePUAP2): .................................................................................................................................................... 

Email (nieobowiązkowo): ....................................................................................................................................................................... 

Nr tel. (nieobowiązkowo): ............................................................................................. ......................................................................... 



 
 
 

4. RODZAJ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

Należy wskazać właściwe. Jeżeli zamierzenie obejmuje kilka rodzajów robót, należy wskazać wszystkie właściwe. 

 Budowa nowego budynku/nowych budynków 

 Rozbudowa budynku/budynków 

 Przebudowa budynku/budynków 

 Nadbudowa budynku/budynków 

 Odbudowa budynku/budynków 

5. PLANOWANY TERMIN ROZPOCZĘCIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

.............................................................................................................................................................................................................. 

6. DANE NIERUCHOMOŚCI (MIEJSCE WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH)1) 

Województwo: ................................................................................................................ ..................................................................... 

Powiat: .......................................................................... Gmina: ........................................................................................................ 

Ulica: ...................................................................................................... Nr domu: ............................................................................ 

Miejscowość: ........................................................................... ...... Kod pocztowy: ............................................................................ 

Identyfikator działki ewidencyjnej
3)

: ................................................................................................................................................... 

7. OŚWIADCZENIE W SPRAWIE KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ 

 Wyrażam zgodę  Nie wyrażam zgody 

na doręczanie korespondencji w niniejszej sprawie za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344). 

8. ZAŁĄCZNIKI 

 Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

 Pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora opłacone zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1546, z późn. zm.) – jeżeli inwestor działa przez pełnomocnika. 

 Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej – jeżeli obowiązek uiszczenia takiej opłaty wynika z ustawy z dnia 16 listopada 

2006 r. o opłacie skarbowej. 

 Projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany (w postaci papierowej w 3 

egzemplarzach albo w postaci elektronicznej). 

 Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym

4)
. 

Inne (wymagane przepisami prawa): 

 .............................................................................................................................................................. ............................................ 

9. PODPIS INWESTORA (PEŁNOMOCNIKA) I DATA PODPISU 

Podpis powinien być czytelny. Podpis i datę podpisu umieszcza się w przypadku dokonywania zgłoszenia w postaci papierowej. 

.............................................................................................................................................................................................................. 

  

 

 

 

 

 



 
 

 

OŚWIADCZENIE 
o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

(PB-5) 
Podstawa prawna: Art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.).  

Dodatkowe informacje: Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane jest to tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, 

zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.  

W przypadku, gdy do złożenia oświadczenia zobowiązanych jest kilka osób, każda z tych osób składa oświadczenie oddzielnie na  

osobnym formularzu.  

1.DANE INWESTORA 

Imię i nazwisko lub nazwa: ………………………………………………………………………………………..………………….  

Kraj: ………………………………………….…. Województwo: .…………………………..………………………………………  

Powiat: …………………………………………………….. Gmina: .………………..……………………….………………………  

Ulica: ………………………………………………………….….…… Nr domu: …………..………. Nr lokalu: …….………....….  

Miejscowość: …………………………………... Kod pocztowy: .……….…….…… Poczta: ...…………………...………………..  

2.DANE OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA W IMIENIUINWESTORA1)  

Imię i nazwisko lub nazwa: ……………………………………………………………………………………………………...…….  

Kraj: ………………………………….………. Województwo: .………………………………………………………..……………  

Powiat: ………………………………………………….. Gmina: .…………………………..…………………………….…………  

Ulica: ………………………………………………………..……….… Nr domu: ………………….. Nr lokalu: ………….…..….  

Miejscowość: ………………………………………. Kod pocztowy: .………..….…… Poczta: ...…………………..……………..  

3.DANE NIERUCHOMOŚCI
2) 

 

Województwo: .………………………………………………………………………………..…………………………………..…..  

Powiat: ………………………………………………… Gmina: .…………………..………..………………………………………  

Ulica: …………………………………………………………………. Nr domu: ……………………………..…………..……..…..  

Miejscowość: …………………………………………………………….. Kod pocztowy: .……………………….…………..…….  

Identyfikator działki ewidencyjnej
3)

: ……………………….……………………………………….…………..……………………..  

 

Liczba stron zawierających dane o kolejnych nieruchomościach (załączanych do oświadczenia): ……  

Po zapoznaniu się z art. 32 ust. 4 pkt 2 oraz art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane oświadczam, że posiadam prawo do 

dysponowania nieruchomością (nieruchomościami) na cele budowlane określoną (określonymi) w pkt 3 tego oświadczenia.  

Jestem świadomy (świadoma) odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdy w niniejszym oświadczeniu, zgodnie z art. 233 ustawy z dnia 6 

czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444, z późn. zm.).  

4.PODPIS INWESTORA LUB OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO ZŁOŻENIAOŚWIADCZENIA W IMIENIU 

INWESTORA I DATA PODPISU  

Podpis powinien być czytelny.  

………………………………………………………………………………………………………….………………………………  
1)

 

Wypełnia się, jeżeli oświadczenie jest składane w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej 

albo oświadczenie w imieniu inwestora składa jego pełnomocnik.  
2)

 

W przypadku większej liczby nieruchomości dane kolejnych nieruchomości dodaje się w formularzu albo zamieszcza na osobnych 

stronach i dołącza do formularza 
3)

 

W przypadku oświadczenia sporządzanego w postaci papierowej zamiast identyfikatora działki ewidencyjnej można wskazać obręb ewidencyjny i nr działki 

ewidencyjnej oraz arkusz mapy, jeżeli występuje. 

 

 



 
 
 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych  

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Starostwo Powiatowe  

w Myśliborzu - administratora danych- z siedzibą w Myśliborzu przy ul. Północnej 15,  

w zakresie: numeru telefonu lub adresu e-mail celu: kontaktu w razie konieczności uzupełnienia złożonego 

wniosku w Wydziale Budownictwa. 

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

3. Zapoznałem(-am) się z treścią informacji Administratora, w tym z informacją o celu  

i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych  

i prawie ich poprawiania. 

Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie 

wiadomości e-mail na adres naszej firmy spod adresu, którego zgoda dotyczy. 

 

……………………….………………….…………… 

Data, miejsce i podpis osoby wyrażającej zgodę* 

 

Informacja o prawach i obowiązkach w związku z przetwarzaniem Państwa danych  

wynikająca z art. 13 ust. 1 oraz 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych: 

Administratorem Pani/a danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Myśliborzu reprezentowane przez Starostę 

Myśliborskiego z siedzibą przy ul. Północnej 15, 74-300 Myślibórz, tel. 95 747 20 21 e-mail 

starostwo@powiatmysliborski.pl. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się 

kontaktować w sprawach dotyczących danych osobowych pod numerem telefonu 95 747 20 21 wew. 240 lub poprzez 

pocztę elektroniczną iod@powiatmysliborski.pl. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia 

wniosku, a ich przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art.                   

6 ust. 1 lit.  c RODO) oraz wykonywania przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub 

sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) a także na podstawie 

dobrowolnie wyrażonej zgody ( art. 6 ust. 1 lit a RODO). Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być 

wyłącznie podmioty uprawnione do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Dane osobowe przetwarzane będą 

przez okres niezbędny do załatwienia sprawy a przechowywane zgodnie z przepisami dotyczącymi zasobów 

archiwalnych oraz archiwach. Posiadają Państwo prawo dostępu do danych, prawo do sprostowania, a także prawo do 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz sprzeciwu przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze 

przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne 

nadrzędne prawne podstawy przetwarzania. Wyrażona dobrowolnie zgoda może zostać w każdym momencie 

wycofana lecz zgodnie z przepisami prawa. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do prezesa UODO. 

Podanie danych jest niezbędne w celu rozpatrzenia wniosku oraz wymagane przepisami KPA.  

 

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych dostępne są w siedzibie Administratora, a także                       

w Biuletynie Informacji Publicznej. 
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OŚWIADCZENIE 

inwestora o spełnieniu przesłanek, o których mowa w art. 30 ust. 2a pkt 6 i 7 ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. – Prawo budowlane 

Podstawa prawna: Art. 30 ust. 2a pkt 6 i 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 2351). 

1. DANE INWESTORA 

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………… 

Gmina:………..………………….……………...……… Ulica: …………………………………………… 

Nr domu: ……. Nr lokalu: ..…. Miejscowość: …………………………… Kod pocztowy: .……….………  

2. DANE OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA W IMIENIU 

INWESTORA
i) 

Imię i nazwisko: ………………………………….………………………………………………………… 

Gmina:...…………..………………….……………Ulica: …………………………………………………  

Nr domu: … Nr lokalu:..…. Miejscowość: ……………………………… Kod pocztowy: .……….…..……  

3. DANE NIERUCHOMOŚCI
 

Województwo:…….……………………………… Powiat:………………………………………….… 

Gmina:.………..…………………………… Ulica:.…………………………………………….……………  

Nr domu: ..……..….. Miejscowość: …………………………… Kod pocztowy: .……….…………..………. 

Identyfikator działki ewidencyjnej
ii)

:…………….……………………..………………………………..….. 

4. OŚWIADCZENIE INWESTORA O SPEŁNIENIU PRZESŁANEK, O KTÓRYCH MOWA 

W ART. 30 UST. 2A PKT 6 I 7 USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994 R. – PRAWO BUDOWLANE – 

pole obowiązkowe 

Oświadczam, że: 

 Planowana budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. 

 Dokumentacja dołączona do zgłoszenia jest kompletna. 

Oświadczam, że
3
: 

 Budowa będzie prowadza przez kierownika budowy zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 

budowlane. 

 Przyjmuję odpowiedzialność za kierowanie budową.  

Jednocześnie potwierdzam, że jestem świadomy obowiązków wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. – Prawo budowlane związanych z kierowaniem budową, w szczególności poprzez zapewnienie 

geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie budową obiektu 

budowlanego w sposób zgodny z projektem, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz 

przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwem wykonywania robót budowlanych, 

organizacją ich przebiegu, zabezpieczeniem terenu budowy, przygotowywaniem odbiorów.  

 

 

Jestem świadomy(-ma) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, zgodnie z art. 233 

ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2021 r. poz. 2345). 



 
 

 

5. PODPIS INWESTORA LUB OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA W 

IMIENIU INWESTORA I DATA PODPISU 

Podpis powinien być czytelny. 

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

 

                                                           
i) Wypełnia się, jeżeli oświadczenie w imieniu inwestora składa jego pełnomocnik. 
ii) W przypadku oświadczenia sporządzanego w postaci papierowej zamiast identyfikatora działki ewidencyjnej można wskazać obręb ewidencyjny i nr działki 

ewidencyjnej oraz arkusz mapy, jeżeli występuje. 

3)  Pole obowiązkowe, należy zaznaczyć jedną z opcji. 


