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    …………………………………………………                            Bolesławiec,   dnia …………………… 

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

    …………………………………………………  

    …………………………………………………  
 ( imię i nazwisko lub  nazwa   wszystkich inwestorów 
oraz ich adresy – zgodnie z pozwoleniem na budowę 
- telefon kontaktowy  )   

                                                                                      
 

 
Powiatowy Inspektor 
Nadzoru Budowlanego 
w Bolesławcu  
Pl. M. J. Piłsudskiego  nr 2 
59-700 Bolesławiec  

 
 
 

Wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego 
zamiennego 

Na podstawie art. 51 ust. 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. - Prawo budowlane  

(Dz. U. z 2021.2351 t.j. z dnia 20.12.2921r. ) wnoszę o zatwierdzenie projektu budowlanego 

zamiennego robót budowlanych: 

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

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………… 
(nazwa i rodzaj oraz adres całego zamierzenia budowlanego,  rodzaj (-e) obiektu (-ów) bądź robót budowlanych,  imię i nazwisko autora projektu 

oraz specjalność, zakres i numer jego uprawnień budowlanych)  

rozpoczętych na podstawie ostatecznej decyzji na budowę Nr 
….………………..…………………………….. z dnia …….……………………… wydanej przez  
……..………….…….…………………………………………….   

Do wniosku załączam *): 

1. Trzy egzemplarze projektu budowlanego zamiennego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami   
i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz z zaświadczeniem, o którym mowa  
w art. 12 ust.7 ustawy-Prawo Budowlane (Dz. U. j. w.), aktualnym na dzień opracowania projektu, 

2. Postanowienie o uzgodnieniu, z właściwym organem administracji architektoniczno – budowlanej,  
projektowanych rozwiązań w zakresie, o którym mowa w art. 33 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia  
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07 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. j. w.), 

3. Upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu inwestora(ów) wraz  
 z potwierdzeniem dokonania opłaty skarbowej wysokości 17 zł. **) 

4. Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej w wys. 47 zł za zatwierdzeniu projektu budowlanego  [z 
wyjątkiem czynności nie podlegających opłacie skarbowej lub zwolnionych z opłaty na podstawie   
ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 ze zm.)] **) 

5. Inne: …………………………………………………………………………………..………………………………  

                                                                                                                       

 

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

 
……………………………….. 

 
 
 

podpisy wszystkich inwestorów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) niepotrzebne skreślić 

**) obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku, zawiadomienia lub dokumentu w 
tutejszym organie 

UWAGA: 

Opłatę skarbową należy wnosić bezgotówkowo przelewem na konto Urzędu Miasta w Bolesławcu  – 98 1020 2137 

0000 9002 0046 4230 lub gotówkowo w kasie Urzędu Miasta Rynek-Ratusz nr 41, określając szczegółowo 

przedmiot,  od którego dokonuje się zapłaty opłaty skarbowej.  

 


