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Łódź, dnia 21 listopada 2019 r.

Starosta Łódzki Wschodni
Starostwo Powiatowe w Łodzi
ul. Sienkiewicza 3
90-113 Łódź
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niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę

Na podstawie art. 30 ust. l pkt l) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(t.j. Dz. U. z 2019 r. póz. 1186 z późn. zm.) zgłaszam zamiar wykonania robót budowlanych
polegających na budowie kanalizacji deszczowej stanowiącej odcinek kanału
deszczowego odwadniającego fragment drogi powiatowej nr 2921E tj. ul. Głównej
w miejscowości Janówka w grn. Andrespol
Lokalizacja:
Działka nr 32 obręb 0004 Janówka, jednostka ewidencyjna 100602_2 Andrespol.
Zakres i sposób wykonania robót budowlanych:
l. likwidacja „filtra francuskiego",
2. budowa kanału deszczowego 0200 mm L= 198,5
wg dokumentacji pn. :„Projekt budowlany sieci kanalizacji deszczowej dla potrzeb
odwonienia ul. Głównej na odcinku od ul. Jaśminowej do miodowej w miejscowości Janówka
g. Andrespol".

Termin rozpoczęcia robót: kwiecień 2020 r.

x Proszę o wydanie, zaświadczenia o braku sprzeciwu na wykonanie robót budowlanych.
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Załgczniki:
l. Oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania

nieruchomością na cele budowlane - 2 egz.
Uchwała o wyborze Starosty Łódzkiego Wschodniego -1 egz.
Uchwała o wyborze Wicestarosty Łódzkiego Wschodniego -1 egz.
„Projekt budowlany sieci kanalizacji deszczowej dla potrzeb
odwonienia ul. Głównej na odcinku od ul. Jaśminowej do
miodowej w miejscowości Janówka g. Andrespol" - 4 egz.
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tel. +48 42 633 71 91, +48 42 205 03 00 e-mail: powiat@lodzkiwschodni.pl

Iministratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Łodzi. Pani/Pana dane dsd6'ówe"sq'pf2ełwaf7aHe
nd^Dodstowie paepisów art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady fUE; 2016/679 z dnia 27 kwietnia 20)6 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przefwarzanjem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tatach danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE . Posiada Pani/Pan prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
Pełna treść obowiązku informacyjnego dostępna na stronie https;// bip.todzkiwschodni.pf/
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