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druki

Pliki do pobrania
druk zaświadczenie o samodzielności lokali , 9.17 KB, 12.10.2020

oświadczenie o zrzeczeniu się praw do odwołania od decyzji doc, 28.5 KB, 12.10.2020

druk PB-2 - zgłoszenie budowy lub wykonania innych robót budolanych rtf, 131.62 KB, 01.03.2021

druk PB-4 - zgłoszenie rozbiórki rtf, 125.48 KB, 01.03.2021

zgoda na rozbiórkę budynku doc, 24.5 KB, 12.10.2020

druk PB-9 - wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę rtf, 90.23 KB, 01.03.2021

druk PB-11 -wniosek przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego
organ nie wniósł sprzeciwu pdf, 280.78 KB, 03.03.2021

druk PE -14 - wniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub
na teren sąsiedniej nieruchomości rtf, 153.05 KB, 01.03.2021

PB-18 - zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania rtf, 145.07 KB, 01.03.2021

druk PB-6 wniosek o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowaniadziałki
lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego pdf, 179.82 KB, 03.03.2021

druk PB-13 - wniosek o wydanie decyzji o wyłączeniu stosowania przepisów art. 45a ust. 1 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane rtf, 139.8 KB, 03.03.2021

załącznik do zgłoszenia przydomowej oczyszczalni ścieków , 9.95 KB, 20.05.2021

druk-PB-1 pozwolenie na budowę rtf, 167.51 KB, 01.07.2021

druk PB-7 wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę rtf, 147.46 KB, 01.07.2021

PB-8 wydanie pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego rtf, 159.47 KB,
01.07.2021

PB-2a zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego pdf, 262.78 KB,
05.07.2021

druk PB-3 pozwolenie na rozbiórkę pdf, 141.99 KB, 30.06.2021

PB-5 oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane doc,
40.5 KB, 25.10.2021

OM-70 Oświadczenie inwestora z art. 30 ust. 2a pkt 6 i 7
załącznik do zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego do 70m2
docx, 26.51 KB, 20.01.2022
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