
INFORMACJA DODATKOWA DO ZGŁOSZENIA ROZBIÓRKI

Zgłaszam zamiar wykonania robót budowlanych polegających na:

rozbiórce .................................................................................................. o pow. ............................. m2
                                                             /podać rodzaj obiektu /

przy ul. ............................................................. w miejscowości ....................................................................,

działka/-i nr .................................................................................................., gm. .............................................

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU:

- przeznaczenie obiektu .....................................................................................................................................

- wysokość obiektu ......................................, rozpiętość konstrukcji .............................................................

- wymiary zewnętrzne .................. m   x .................... m,  ilość kondygnacji ............... ilość izb................

- wyposażenie w instalacje ...........................................................................................................................

- obiekt zabytkowy, objęty ochroną konserwatorską (TAK, NIE)

KONSTRUKCJA I MATERIAŁY:

- sposób powiązania z gruntem ........................................................................................................................

- ściany ................................................................................................................................................................

- dach ...................................................................................................................................................................

- występują materiały niebezpieczne np. zawierające „azbest”:
             NIE               TAK       
                         
(oświadczam, że przedmiotowe roboty rozbiórkowe zostaną wykonane przez wykonawcę posiadającego odpowiednie uprawnienia do wykonywania 
tego typu prac*)

USYTUOWANIE OBIEKTU:

Według szkicu na załączonej mapie, przy czym:

 - odległość od granic nieruchomości ........................................... od najbliższego budynku .....................

* Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2.04.2004r. w sprawie 
sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 
2004 r. Nr 71, poz. 649)

Sposób wykonania robót budowlanych:

 metoda wykonywania prac .................................................................................................................

 kolejność wykonywania prac ........................................................................................................................

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

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

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

 sposób wykorzystania materiałów z rozbiórki ...................................................................................

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

 sposób zabezpieczenia osób imienia ..................................................................................................

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



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

Termin rozpoczęcia robót: ................................................................................................................................
                                                                         /nie krótszy niż 21 dni od daty dokonania niniejszego zgłoszenia /

           Proszę o wydanie, zaświadczenia o braku sprzeciwu na wykonanie robót budowlanych.

   Do zgłoszenia dołączam:  
   Zgoda właściciela obiektu na rozbiórkę
   Dwa egzemplarze (ewentualnie trzeci dla Inwestora) dokumentacji zawierającej:
       plan sytuacyjny działki lub terenu na mapie do celów lokalizacyjnych z zaznaczeniem
         lokalizacji obiektu,
       odpowiednie szkice, rysunki
       w zależności od potrzeb pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane przepisami odrębnymi
        /konserwatora zabytków, właściwej jednostki organizacyjnej i in./
   Pełnomocnictwo w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii, opłacone zgodnie z ustawą
      o opłacie skarbowej (17 zł) - jeżeli zgłaszający ustanowił pełnomocnika.
   Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia o braku sprzeciwu.

                                                                                    ..................................................................................................................
                                                                                                                          /podpis inwestora lub osoby przez niego upoważnionej/

 

Pouczenie:
Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 21 dni od dnia doręczenia

zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 3 lat od
określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

Zgodnie z § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
2.04.2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów

zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649) wykonawca robót polegających na
zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest, przed przystąpieniem do wykonywania

tych robót jest zobowiązany zgłosić je do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz do
właściwego Okręgowego Inspektora Pracy.


