Pisz, dnia .................... roku.

..........................................
(imię i nazwisko)

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

.........................................
(telefon kontaktowy)

STAROSTA PISKI
12-200 PISZ
Ul. Warszawska 1
ZGŁOSZENIE
o zamierzonej rozbiórce obiektu budowlanego

Zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – (j.t. Dz.U. z 2017r.,
poz. 1332 z późn. zm.). zawiadamiam, że w dniu ....................................... zamierzam przystąpić do
rozbiórki obiektu ................................................................................
o wys. .............. pow. zabudowy ................ m2 pow. użytkowej .............................................. m2
kubaturze ...................................m3 wyposażenie obiektu ............................................................ ilość
izb ......................... położonego w miejscowości ................................................... przy ulicy
.......................................................................... nr geod. działki ...............................................................
Określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania rozbiórki: ........................................................................
...................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Odległość budynku od granicy działki sąsiedniej: …………………………………………………..
Rodzaj pokrycia dachu : ......................................................................................................................
Przyczyna rozbiórki : ……………………………………………………………………………….
( zły stan techniczny / planowana inwestycja / inne)

Uwaga !

Do wykonania robót można przystąpić, jeżeli w terminie 21 dni od dnia zgłoszenia Starostwo

Powiatowe w Piszu nie wniesie sprzeciwu i nie później niż po upływie 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich
rozpoczęcia.
Załączniki :






plan sytuacyjny sporządzony na odbitce z mapy zasadniczej w skali 1:500 lub 1:1000 (w razie ich braku na kopii mapy
ewidencyjnej w skali 1:1000),
oświadczenie, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomością na cele budowlane druk B-3,
w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia i uzgodnienia wymagane odrębnymi
przepisami,
inne ....................................................................................................

..........................................................
podpis
Wszystkie kserokopie należy potwierdzić za zgodność z oryginałem

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany (-a) .........................................................................................................................
( imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie)

zamieszkały (-a) .....................................................................................................................................
(dokładny adres)

oświadczam,
obiekcie

że

przed

budowlanym

przystąpieniem
pokrytym

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

do

materiałem

zmiany

poszycia

zabierającym

zlokalizowanego

na

dachowego

azbest

działce

o

lub
nr

jego
geod.

na

moim

rozbiórki
………….

(wymienić jaki obiekt budowlany)

położonej w obrębie …………… gmina ………………………………………………….................

Zobowiązuję się zlecić usunięcie wyrobów zawierających azbest firmie posiadającej stosowne
zezwolenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów
zawierających azbest (Dz. U. Nr 71 poz. 649 z późn. zm.).

Pisz, dnia ………………….

............................
(podpis, nr dowodu osobistego)

