(podstawa prawnai arL32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlaneJ
W przypadku większej liczby inwestorów lub osób upoważnionych do złoźenia oświadczenia w imieniu inwestora, ubiegających się o pozwolenie na budowę Iub
dokonujących zgłoszenia,

1.

Proszę wpisać dane inwestora (w Ęm adres zamieszkania lub siedziby):

mleJscoWosc:

...

nr

ulica:

domu:

nr lokalu:

Oznaczenie dokumentu tożsamości(w przypadku gdy inwestorem jest osoba fizyczna):

organ wydający dokument:

2.

Proszę wpisać dane osoby upoważnionei do złożenia oświadczeniaw imieniu inwestora (w
zamieszkania):

łm adres

(w przypadku gdy inwestorem jest osoba prawna albo jednostka organizacy;na nieposiadająca osobowości prawnej aIbo gdy za inwestora będącego osobą
fizyczną oświadczenie składa iej pełnomocnik)

województwo:

kraj:

miejscowość:

...,....,.....

ulica:

.........

kod pocztowy: .,.,............,......,... telefon/e-rnail (nieobowiązkowo]:

nr

domu:

nr lokalu:

,..

oznaczenie dokumentu tożsamości:

organ wydający dokument:

3,

Proszę wpisać dane nieruchomości
(w przypadku konieczności podania większej liczby nieruchomości, naIeży je podać w formularzu B-4)

województwo:

jednostka

1

) .............,......

,\

poWiat:

ewidencyjna

obręb

ewidencyjny arkusz

mapy

nr działki:
ewidencyj nej

tytuł, z którego wynika prawo do dysponowania wyżej
wskazaną nieruchomością (w pkt 3J na cele budowlane:
Iprzykładowo: własność,współwłasność,
ograniczone prawo rzeczowe, użytkowanie wieczyste)

4.

Proszę oznaczyć znakiem X w przypadku dołączania formularzaB-4

nOołą.r". formularz

B-4

Po zapoznaniu się z arL 32 usL 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 7994 r. - Prawo budowlane oświadczam, że posiadam
prawo do dysponowania nieruchomościq na cele budowlane okreśIonqw pkt 3 niniejszego oświadczeniq na

podstawie tytułów wskazanych w tym punkcie. lestem świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym
z qrL 233 Kodeksu
oświqdczeniu n

Data

Czytelny podpis inwestora lub osoby upoważnionej do działania w jego inlieniu

SP we Wrocławiu - Wersja druku 7 z dnia 17.1-2,201-6r.

ZGŁOSZENIA BUDOWYIUB PRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKAINEGO IEDNORODZINNEGO
NA CELE BUDOWLANE (B-4)

1.

2.

Proszę oznaczyć znakiem X odpowiedni formularz, do którego dołączana iest ninieisza informacia:

I

wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę [B-1)

n
l l

zg}oszenie budowy lub przebudorvy budynku mieszkalnego

l l

oświadczenie o posiadanynl prawie do dysponowania
nieruclronrością na cele budowlane IB-3]

jednorodzinnego (B-2)

Tu proszę wpisać dodatkowe informaciel
(w przypadku niewystarczającego miejsca poniżej, kolejne informacje proszę podać na kartkach formatu A4 oraz poniżej podać liczbę ich
stron)

Liczba dodatkowych stron informacji uzupełniającej: .....,..................,..

Data

Czytelny podpis inwestora lub osoby upoważnione; do działania w jego imieniu

SP we Wrocławiu - Wersja druku I z dnla

17

.7Z,ZOt6r,

