
….................................................................... …...….............................................................
….............................................................. ( miejscowość, data )

…..................................................................
( imię i nazwisko lub nazwa inwestora oraz adres )

…..............................................................
…..............................................................
( dodatkowe nieobowiązkowe dane kontaktowe: telefon, e-mail )

Starosta Starogardzki
ul. Kościuszki 17
83-200 Starogard Gdański

Wniosek
w sprawie ostemplowania przedłożonego dziennika budowy

albo wydania i ostemplowania dziennika budowy

Na podstawie art. 45 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane wnoszę o:

□ ostemplowanie przedłożonego dziennika budowy,

□ wydanie i ostemplowanie dziennika budowy.

dla inwestycji polegającej na …............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................,

( nazwa i rodzaj zamierzenia budowlanego )
na działce oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka lub działki nr ….........................................................................
….................................................. w obrębie ewidencyjnym …..........................................................................................
w jednostce ewidencyjnej …................................................................................................................................................
w miejscowości …...................................................................... przy ul ….........................................................................
gmina ….........................................................................., realizowanej na podstawie:

□ zgłoszenia robót, przyjętego przez Starostę Starogardzkiego w dniu ….............…......................................................,
znak sprawy: …....................................................................

□ decyzji Starosty Starogardzkiego o pozwoleniu na budowę wydanej dnia …..............................................................,
znak sprawy: ….....................................................................

Objaśnienie: Pola oznaczone kwadratem wypełnia się odpowiednio, stawiając znak x.

Do wniosku dołączam:

□ dziennik budowy do opieczętowania,

□  dowód  uiszczenia  opłaty  za  wydanie  dziennika  budowy  (opłaty  dokonuje  się  na  konto  bankowe  Starostwa
Powiatowego w Starogardzie Gdańskim nr 67 8340 0001 0003 5321 2000 0073 w BS Starogard Gdański),

□ upoważnienie udzielone pełnomocnikowi inwestora do odbioru dziennika,

□ dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł z tytułu przedłożenia pełnomocnictwa (opłaty dokonuje się
na konto bankowe Urzędu Miasta Starogard Gdański o nr.: Bank Spółdzielczy o. Starogard Gdański 94 8340 0001 0001
1400 2000 0001),

Opłata za wydanie dziennika budowy wynosi odpowiednio: 4-stronicowy - 11 zł, 8-stronicowy – 13 zł, 16-stronicowy –
17 zł, 30-stronicowy – 20 zł.

Objaśnienie: pola oznaczone kwadratem wypełnia się odpowiednio, stawiając znak x.

....................................................
(czytelny podpis inwestora lub osoby

przez niego upoważnionej)

ADAM NOWAK
UL. NOWACKA 2/1 83-100 STAROGARD GDAŃSKI
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