………………………………………………..

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

(miejscowość i data)

(nr rejestru właściwego organu)

ZGŁOSZENIE
o zamiarze przystąpienia do rozbiórki
STAROSTWO POWIATOWE W ŁOWICZU
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

Inwestor:
.......................................................................................................................................................
(imię i nazwisko lub nazwa instytucji)

(telefon kontaktowy)

..................................................................................................................................................................................................................................
(adres zamieszkania)

na podstawie art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994- Prawo
budowlane (Dz.U. z 2013r. poz.1409 t.j. z późn. zm.) zgłaszam zamiar
wykonania rozbiórki:
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
(określenie obiektu przeznaczonego do rozbiórki, jego wysokości i odległości od granicy działek)

usytuowanego na działce budowlanej położonej w .....................................................................
gmina……………………………………..przy ul.......................................................................
nr ewid. działki.............................................................................................................................
Określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych: ..........................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Termin rozpoczęcia robót rozbiórkowych ..............................................................................
(co najmniej 30 dni od dnia doręczenia niniejszego zgłoszenia )
Do zgłoszenia załączam:
1) odpowiedni szkic sytuacyjny
2) opis określający rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót rozbiórkowych
3) zgodę właściciela obiektu
4)
upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu inwestora 1

........................................................................
(podpis inwestora lub osoby przez niego upoważnionej)
POUCZENIE
Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonania robót budowlanych
można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie
później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia (art. 30 ust. 5 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo
budowlane). UWAGA: w przypadku występowania elementów budowlanych zawierających azbest, prace rozbiórkowe winna prowadzić
firma, która uzyskała zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarkami odpadami zgodnie z ustawą z
dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62 poz. 628 z póź. zm.) . Jednocześnie nadmieniam, że zgodnie z § 6 ust. 2 rozporządzeniem
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpośredniego użytkowania i
usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. nr 71 poz. 649 z 2004r.) wykonawca, przed przystąpieniem do prac polegających na
zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest z obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej, a także z
terenu prac, obowiązany jest do zgłoszenia tego faktu właściwemu organowi nadzoru budowlanego oraz właściwemu okręgowemu
inspektorowi pracy.

