WZÓR dla OSOBY FIZYCZNEJ – 07aWZB
Pisz, dnia 19.12.2017 r.

Jan i Janina Kowalscy
(imię i nazwisko)

Pisz, ul. Lipowa 54/7

Starosta Piski

(adres zamieszkania)

12-200 Pisz

12-200 Pisz
ul. Warszawska 1

(kod pocztowy i poczta)

0-87 4251819

(nr telefonu kontaktowego)

ZGŁOSZENIE
Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt. 23 oraz art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane
(jednolity tekst DZ. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zmianami) zgłaszam zamiar wykonania
ogrodzenia na działce oznaczonej numerem geodezyjnym

Warszawskiej …………

w …..

Piszu… , gmina

położonej

410/5

przy ul.

…….Pisz ………..

Charakterystyka, zakres i sposób wykonania robót:
1. Ogrodzenie o wysokości powyżej 2,20m

……….... 410/5 i 252 ……….

2. Wymiary zewnętrzne ogrodzenia: dł. ….

10,00 …… m, wys. ……. 2,30 …… m.

• szerokość bramy …..

4,00m …

szerokość furtki ……….1,00m

…….

3. Szczegółowy opis robót budowlanych ogrodzenia:
• fundament ogrodzenia ……..

betonowy …… zagłębiony w gruncie

• cokół o wys. …….. 30 …. cm, wykonany z …….

……

betonu

50 … cm.

….. ,

• słupki

…….. murowane

• przęsła

…… metalowe…… wym. dł. ..2,00m … , wys. …. 1,90m…

4. Sposób wykonania robót:

o wym. ……..h

…..

= 2,30m……

Sposobem gospodarczym we własnym zakresie
(sposób gospodarczy, montaż prefabrykatów, itd.)

Termin rozpoczęcia robót:

05.04.2018 r. (co najmniej 21 dni po dacie zgłoszenia)

Oświadczam, że na ogrodzeniu, na wysokości mniejszej niż 1,8m nie będą umieszczone ostro
zakończone elementy, drut kolczasty, tłuczone szkło oraz inne podobne wyroby i materiały.
Bramy i furtki nie będą się otwierać na zewnątrz działki i nie będą mieć progów
utrudniających wjazd na działkę osobom niepełnosprawnym na wózkach inwalidzkich.
Do zgłoszenia dołącza się:
 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.

Jan Kowalski Janina Kowalska
(podpis wnioskodawcy)

Wszystkie kserokopie dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem

