
Inwestor:                                                                                        ………………………………………. 
             ( miejscowość, data ) 

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

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

 
.........................................................         
                   (imię, nazwisko, adres) 

STAROSTA JANOWSKI 
 

ZGŁOSZENIE 

ROBÓT BUDOWLANYCH – ZWIĄZANYCH Z USUNIĘCIEM  

WYROBÓW ZAWIERAJACYCH AZBEST 

NIE WYMAGĄJACYCH POZWOLENIA 

NA BUDOWĘ  
Na podstawie art. 29 ust.4 pkt.2 lit. a) tiret 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo 

budowlane (tekst. jedn. Dz. U. z 2020r., poz. 1333 z późn. zm.) oraz  § 6 ust. 4 

Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w 

sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest 

( Dz.U. Nr.71 poz. 649 z późn. zm.) 

zgłaszam zamiar prowadzenia następujących robót budowlanych: ............................................. 

 

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

 

....................................................................................................................................................... 
(napisać czego roboty budowlane będą dotyczyć) 

 

na działce (-kach) nr ......................................w miejscowości ....................................................  
                                                                                                                                        (nazwa miejscowości, ulica, nr domu) 

……………………………………………, …………gmina ………………………………….. 

 

Planowana data rozpoczęcia robót budowlanych ........................................................................ 

 

Zakres robót budowlanych ……………………………………………………………………………… 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

………………………………………………………………………………………………………….... 

 

Sposób wykonywania robót budowlanych …………………………………………………….. 
 

………………………………………………………………………………………………………….... 

 

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

 

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



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

 

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

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

Oświadczam, że: 

a). Roboty budowlane będą prowadzone z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i higieny 

pracy, a także nie spowodują: zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia, pogorszenia stanu 

środowiska lub stanu zachowania zbytków, warunków zdrowotno – sanitarnych oraz nie 

spowodują wprowadzenia, utrwalenia zwiększenia ograniczeń lub uciążliwości dla terenów 

sąsiednich, 

b). wiem, iż organ administracji architektoniczno-budowlanej, w terminie 21 dni od dnia 

doręczenia zgłoszenia, może, w drodze decyzji, wnieść sprzeciw. Do wykonywania robót 

budowlanych przystąpię, jeżeli organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniósł 

sprzeciwu w tym terminie. 

c). przedmiotowe roboty budowlane zostaną wykonane przez wykonawcę posiadającego 

odpowiednie uprawnienia do wykonywania tego typu prac / Rozporządzenie Ministra 

Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i 

warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest ( Dz.U. 

Nr.71 poz. 649 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 

października 2005r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczeniu i 

usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego 

użytkowania takich wyrobów (Dz.U. Nr 216, poz. 1824)/. 

 

 
 

 

                                                     …………………………………….. 

                                                                        
(podpis inwestora)

 

Do zgłoszenia dołączam: 

1. Aktualną mapę ewidencyjną / sytuacyjną z zaznaczonym obiektem budowlanym. 

2. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

3. Szkice i rysunki obrazujące zamierzenia. 

Pouczenie: 

1. Zgodnie z § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 

2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania 

wyrobów zawierających azbest wykonawca prac polegających na zabezpieczeniu lub 

usunięciu wyrobów zawierających azbest z miejsca, obiektu, urządzenia budowlanego lub 

instalacji przemysłowej, a także z terenu prac obowiązany jest do zgłoszenia zamiaru 

przeprowadzenia tych prac właściwemu organowi nadzoru budowlanego, właściwemu 

okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu, 

w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac.. 

2. Na podstawie  art. 30 ust.5, ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.-Prawo budowlane: 

- zgłoszenia, należy dokonać co najmniej 21 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia  

robót budowlanych, 

- w razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia właściwy organ administracji architektoniczno – 

budowlanej nakłada na zgłaszającego, w drodze postanowienia, obowiązek uzupełnienia, w 

określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nie uzupełnienia – wnosi 

sprzeciw,  w drodze decyzji, 

- jeżeli w terminie 21 dni od dnia dokonania zgłoszenia, właściwy organ nie wniesienie 

sprzeciwu to można przystąpić do wykonywania zgłoszonych robót budowlanych, 

- 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. 
 

Adnotacje urzędowe: ……………………………………………………………………………………. 

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


