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ZGŁOSZENIE
zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych
Działając na podstawie art. 29 i 30 ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn.
Dz.U. z 2019 r, poz. 1186 ze zm.; dalej: upb) zgłaszam zamiar rozpoczęcia:


budowy: …………………………………………………………………………………

(określenie obiektu lub robót budowlanych spełniających warunki art. 29 ust. 1 pkt 1–3 i pkt
5–21 upb)


robót budowlanych polegających na: wymianie konstrukcji dachu w domu
jednorodzinnym

(określenie obiektu lub robót budowlanych spełniających warunki art. 29 ust. 2 pkt 1–13 upb)
na działce nr ewidencyjny 1023 położonej na terenie gminy Krasiczyn w obrębie
geodezyjnym 0006 przy ul. Piłsudskiego 13.
(adres zamierzenia budowlanego, nr ewidencyjny działki lub działek budowlanych , obręb
geodezyjny)
Opis planowanych robót budowlanych, rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe, rodzaj,
zakres i sposób wykonywania robót budowlanych, powierzchnia, kubatura.

Przebudowa polegać będzie na


zdjęciu warstwy starego pokrycia dachu,



doczyszczeniu elementów więźby pokrytych grzybem,



wymianie elementów więźby, których nie da się doczyścić,



pomalowaniu elementów więźby specjalistycznym środkiem chemicznym przeciw
szkodnikom,



obwinięciu elementów belek folią,



wymianie rynien,



położeniu materiałów docieplających,



położeniu nowych elementów więźby.

Termin rozpoczęcia robót budowlanych: 10 listopad 2019 r.
Do zgłoszenia załączam:
1. Dowód potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
2. Szkice lub rysunki określające rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót – mapa
zasadnicza z oznaczonym budynkiem objętym zgłoszeniem,
3. Pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami – nie dotyczy,
4. Inne - projekt zagospodarowania działki lub terenu, uzgodniony z rzeczoznawcą do spraw
zabezpieczeń przeciwpożarowych, wraz z opisem technicznym instalacji wykonanym przez
projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane.

Anna Kowalska
(podpis składającego zawiadomienie)

Pouczenie:
Zgłoszenia należy dokonać przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót budowlanych.
Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeśli w terminie 21 dni od dnia
doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie sprzeciwu.

