
      

  

  
 

 
    

 

 
    

 
      

  

       
 

   
  

  

       
 

                          

     
   

                                   
 

              

                                   
    

          

  
  

     

       

Urząd Miasta Lublin Nr rejestru organu: str. 1/2 

AB-020-01 
................................................................. 

(miejscowość i data) 

PREZYDENT MIASTA LUBLIN 
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 
I BUDOWNICTWA 
ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin 
e-mail: architektura@lublin.eu

ZGŁOSZENIE BUDOWY
�
TYMCZASOWEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO NA 180 DNI
�

I INWESTOR 
Imię i nazwisko (lub nazwa firmy, instytucji): 

Ulica:
�

Kod pocztowy:
� Miejscowość: 

Numer domu: 

Telefon kontaktowy: 

Numer lokalu: 

Adres poczty elektronicznej (adres skrytki
na ePUAP): 

II PEŁNOMOCNIK (jeżeli został ustanowiony)
Imię i nazwisko: 

Ulica:
�

Kod pocztowy:
� Miejscowość: 

Numer domu: 

Telefon kontaktowy: 

Numer lokalu: 

Adres poczty elektronicznej (adres skrytki
na ePUAP): 

Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 12 i art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) 

ZGŁASZAM ZAMIAR BUDOWY TYMCZASOWEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO
�
NIEPOŁĄCZONEGO TRWALE Z GRUNTEM
�

III DA
LUBLIN 

NE IDENTYFIKACYJNE INWESTYCJI 
Ulica: Numer domu: Numer lokalu: 

Nr działki (ek): Obręb (y): Arkusz (e): 

Charakterystyka obiektu: nazwa, funkcja, opis obiektu, dane techniczne: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  Dzień       Miesiąc Rok
Termin rozpoczęcia budowy

    (nie krótszy niż 21 dni od daty zgłoszenia)

 Dzień        Miesiąc   
Termin rozbiórki obiektu lub przeniesienia w inne miejsce

(nie później niż 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy) 

Rok
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IV ZAŁĄCZNIKI DO ZGŁOSZENIA 
Objaśnienie: Pola oznaczone kwadratami wypełnia się stawiając znak X Załączam 

1 Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3). 

2 Informacja uzupełniająca do oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na 
cele budowlane (B-4). 

3 Opis określający zakres i sposób wykonania robót budowlanych. 

4 
Szkice, rysunki obrazujące zamierzenie budowlane (np. rysunek lokalizacji obiektu sporządzony na 
mapie sytuacyjno-wysokościowej z określonymi odległościami od granic działki i wymiarami obiektu, 
właściwe rzuty, przekroje, widoki) 

5 
Pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami: 

6 Pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu inwestora (oryginał lub jego odpis urzędowo 
poświadczony) 

7 Dokument potwierdzający sposób reprezentacji inwestora (np. wypis z KRS, umowa spółki, fundacji, 
uchwała o powołaniu zarządu wspólnoty) 

8 Dowód potwierdzający dokonanie opłaty skarbowej z tytułu pełnomocnictwa - 17 zł 

9 

Inne dokumenty: 

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

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

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

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

…..........................................................................................
�
(czytelny podpis inwestora lub pełnomocnika) 

Pouczenie: 
Obiekt podlega obowiązkowi przeniesienia lub rozbiórki. Inwestor może, przed upływem 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego 
w zgłoszeniu, złożyć wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę ww. obiektu. W przypadku złożenia wniosku o pozwolenie na budowę 
inwestor może powstrzymać się od rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce tymczasowego obiektu budowlanego, do czasu zakończenia 
postępowania w przedmiocie pozwolenia na budowę. 

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

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