Nr rejestru
* pole powyżej wypełnia Urząd

Miejscowość i data.....................................................

INWESTOR:
Imię i nazwisko..................................................................................
Adres.................................................................................................
Nr tel. kontaktowego..........................................................................
Adres e-mail.......................................................................................

................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
(Adres Starostwa/Urzędu Miasta)

ZGŁOSZENIE ROZBIÓRKI
OBIEKTU BUDOWLANEGO NIE WYMAGAJĄCEGO POZWOLENIA NA ROZBIÓRKĘ
(Art. 31 ust. 1 Prawa budowlanego)

zgłaszam zamiar wykonania rozbiórki:..........................................................................................................
(nazwa i rodzaj oraz adres obiektu budowlanego)

................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
na działce/działkach nr .....................................................................................................................................
w miejscowości ......................................................................gmina..................................................................
Planowana data rozpoczęcia rozbiórki ......................................................................................................
(data nie może być wcześniejsza niż 30 dni licząc od daty złożenia niniejszego wniosku w urzędzie)

DANE OBIEKTU:
powierzchnia użytkowa............................................... [m2], wysokość budynku................................. [m]
wyposażenie budynku (media) ......................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................
ilość pomieszczeń .......................................................... [szt.]

Konstrukcja budynku: murowana/drewniana/prefabrykowana*.
*Niepotrzebne skreślić

Na załączonej do wniosku mapie zaznaczono lokalizację budynku, jego wymiary oraz odległość
do najbliższej granicy działki, która jest nie mniejsza, niż połowa wysokości budynku.

ZAKRES I SPOSÓB WYKONANIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH:
Rozbiórką objęty będzie cały ww. budynek gospodarczy. Nie planuje się etapowania prac
rozbiórkowych.
Prace związane z rozbiórką budynku prowadzone będą w sposób ręczny, a w miejscach i przy
elementach tego wymagających – z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego (np. młoty
udarowe, koparki itp.). Ewentualna praca maszyn budowlanych ograniczona będzie wyłącznie
do granic działki, na której znajduje się rozbierany budynek, bez naruszania w żaden sposób
terenów działek sąsiednich.
Prace rozbiórkowe prowadzone będą tak, aby hałas i wszelkie uciążliwości związane z pracami
(np. chwilowe zapylenie powietrza) ograniczyć do minimum.
Roboty rozbiórkowe prowadzone będą wyłącznie w ciągu dnia – bez naruszania okresów ciszy
nocnej.
Prace związane z rozbiórką budynku gospodarczego prowadzone będą z zachowaniem
wszystkich zasad i przepisów BHP oraz przepisów PPOŻ, tak, aby nie powodować zagrożenia dla
życia i zdrowia osób realizujących rozbiórkę.
Rozbiórka budynku w żaden sposób nie przyczyni się do pogorszenia warunków
środowiskowych. Do gruntu jak i do powietrza nie zostaną wprowadzone żadne substancje
szkodliwe. Magazynowanie materiałów z rozbiórki, które nie będą podlegać wywiezieniu przez
uprawione do tego firmy, składowane będą w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem,
zmieszaniem, zabrudzeniem oraz w sposób, gwarantujący brak ich wpływu na środowisko.

............................
(podpis inwestora)

Do wniosku załączam:
1.

Szkic usytuowania obiektu budowlanego na mapie – 2 szt.

2.

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – 1 szt.

