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Kielce, dn. ……………………………


Prezydent Miasta Kielce
Wydział Architektury i Budownictwa
Urząd Miasta Kielce
25-303 Kielce
Rynek 1

ZGŁOSZENIE ROZBIÓRKI OBIEKTU BUDOWLANEGO
Inwestor: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko lub nazwa, adres)
nr tel. (nieobowiązkowo) …………………………
Dane pełnomocnika (w przypadku działania przez pełnomocnika): 
….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (imię i nazwisko, adres)
nr tel.(nieobowiązkowo)………………………
na podstawie art. 31 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - ustawy z dnia 7 lipca 1994 r – Prawo budowlane zgłaszam rozbiórkę:
Nazwa obiektu: ……………………………………………………………………………………………….……..
………………………………………………………………………………………………….………………………
Wysokość obiektu: ……………………………………………………………………………………………........
Odległość obiektu od granicy działki: ……………………………………………………………………………………….........
……………………………………………………………………………………………………………………………………...
Lokalizacja:
adres zamierzenia: …………………………………………………………………………....................................................................
działki nr ……………………………………………………………………………obręb nr ………………………………….….
Zakres wykonywanych robót budowlanych: ……………………………………………………..……..
………………………………………………………………………………………………….……….
…………………………………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………………………………..…….
Sposób wykonania robót budowlanych: …………………………………………………………….…..
…………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………….…..
Przewidywany termin rozpoczęcia (min. 21 dni od daty zgłoszenia): …………………............................
                                      	(dzień, miesiąc, rok)


Do wniosku załączam:
	Mapę z oznaczonym obiektem;
	Pełnomocnictwo - oryginał lub urzędowo poświadczoną kopię (art. 33 §1 i §3 Kodeksu postępowania administracyjnego);
	Opłata skarbowa za pełnomocnictwo w wysokości 17 złotych. 







ZASADY PRZTWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie               o ochronie danych „RODO”), uprzejmie informujemy, iż:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Kielce. W przypadku pytań dotyczących procesu przetwarzania swoich danych osobowych  może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres e-mail iod@um.kielce.pl,
podane dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją zgłoszenia rozbiórki obiektu budowlanego,
podanie danych jest obowiązkowe, a podstawą prawną przetwarzania pani/pana danych osobowych przez administratora jest ustawa z dnia 7  lipca  1994 r.  – Prawo budowlane,
przekazane dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego dane te zostały przekazane, z zastrzeżeniem, iż okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przewidziany przez przepisy prawa, jakie mogą mieć związek z realizacją niniejszego celu,
przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do danych, ich sprostowania, kopii danych, usunięcia danych, przy czym uprawnienie to zostanie zrealizowane po okresie nie krótszym niż okres przechowywania danych,
w przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie swoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być instytucje uprawnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty upoważnione na podstawie podpisanej umowy pomiędzy Administratorem  a tym podmiotem.





 .……………………………………………………………………
(podpis inwestora lub osoby przez niego upoważnionej) 

Art. 31. 1. Pozwolenia nie wymaga rozbiórka:
1)   budynków i budowli - niewpisanych do rejestru zabytków oraz nieobjętych ochroną konserwatorską - o wysokości poniżej 8 m, jeżeli ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości;
2)   obiektów i urządzeń budowlanych, na budowę których nie jest wymagane pozwolenie na budowę, jeżeli nie podlegają ochronie jako zabytki.
2. Rozbiórka obiektów budowlanych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, wymaga uprzedniego zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej, w którym należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania tych robót. Przepisy art. 30 ust. 5, 5aa, 5c, 5d i 6a stosuje się odpowiednio.
2a. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi wzór zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114).
3. Organ administracji architektoniczno-budowlanej może nałożyć obowiązek uzyskania pozwolenia na rozbiórkę obiektów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jeżeli rozbiórka tych obiektów:
1)   może wpłynąć na pogorszenie stosunków wodnych, warunków sanitarnych oraz stanu środowiska lub
2)   wymaga zachowania warunków, od których spełnienia może być uzależnione prowadzenie robót związanych z rozbiórką.
4. Organ administracji architektoniczno-budowlanej może żądać, ze względu na bezpieczeństwo ludzi lub mienia, przedstawienia danych o obiekcie budowlanym lub dotyczących prowadzenia robót rozbiórkowych.
5. Roboty zabezpieczające i rozbiórkowe można rozpocząć przed uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę lub przed ich zgłoszeniem, jeżeli mają one na celu usunięcie bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia. Rozpoczęcie takich robót nie zwalnia od obowiązku bezzwłocznego uzyskania pozwolenia na rozbiórkę lub zgłoszenia o zamierzonej rozbiórce obiektu budowlanego.


