
Szczaki, dnia, ………………………………

Nr Działki …………………. Nr alejki …………….

Imię i nazwisko ………………………………..............................

Telefon ………………………….

E-mail …………………………….

PZD ROD ELEKTRON
w Szczakach

Ul. Mrokowska 84
05-504 Złotokłos

PODANIE

Zgłaszam do akceptacji planowaną budowę wg poniższych punktów (potrzebne
zakreślić) oraz zamieszczam szkic sytuacyjny. Inwestycja rozpocznie się dnia: ....................

1. Nowej altanki, która wg obowiązującego prawa nie może przekroczyć 35m2 (pomiar po obrysie
ścian zewnętrznych) i wysokości 5m przy dachu dwuspadowym stromym (do 4m przy dachu o
innym kształcie). Pomiar od gruntu do najwyższego punktu dachu. Przy altance może być taras
nad którym nie ma poddasza użytkowego lub pod nim nie znajduje się piwnica. Powierzchnia
tarasu nie może przekraczać 12m2. Jeżeli przekracza dopuszczalną powierzchnię wlicza się do
powierzchni altanki. Odległość zabudowy od ogrodzenia nie może być mniejsza niż 3m.

2. Stara altana podlega rozbiórce. Na szkicu należy ją zaznaczyć a na odwrocie należy opisać
sposób utylizacji materiału porozbiórkowego.

3. Rozbudowa istniejącej altankiwg przepisów jak w pkt 1
4. Szamba szczelnego (jedno lub du komorowego, z kręgów betonowych lub innego kształtu lub z

tworzywa) wg warunków technicznych otrzymanych od Gospodarza Ogrodu. Odległość od
ogrodzenia lub alejki nie może być mniejsza niż 2m.

5. Inną …………………………………………………………………………………………………………………….

Inwestorma obowiązek określić czas rozpoczęcia inwestycji, zgłaszać wykonanie etapów :
fundament oraz konstrukcja. Poszczególne etapy podlegają odbiorowi przez przedstawicieli zarządu lub
osoby przez niego wyznaczone i warunkują przejście do następnego etapu. Niezgłoszenie etapów do
przeglądu uważa się za samowolę budowlaną i powoduje wstrzymanie inwestycji lub nawet cofnięcie
akceptacji.

Podanie podlega zaopiniowaniu przez przedstawicieli Zarządu lub osoby przez niego wyznaczone
a ewentualne uwagi należy uzupełnić.
Inwestor odpowiada za ewentualne szkody lub nieprawidłowości wynikłe z procesu budowy.

Nieprawidłowości budowlane Zarząd jest zobowiązany zgłosić odnośnym władzom do
postępowania administracyjnego.

Po zakończeniu budowy należy zgłosić do odbioru pod względem zgodności z przepisami i szkicem.

Uwaga : Odbiór techniczny szamba musi nastąpić przed jego użytkowaniem (szambo musi być czyste).

Podanie bez pozytywnego protokołu odbioru jest nieważne.

Oświadczenie: Gabaryty, Elektro Śmieci, elementy z rozbiórki i przebudowy altan (gruz, okna, drzwi, elementy
drewniane, wyposażenie łazienek i kuchni, meble, papa, styropian, kleje i im pochodne oraz wszelkiego rodzaju
części samochodowe, opony, oleje należy wywieźć na własny koszt do punktu zbiórki selektywnej w Piasecznie
znajdującego się w firmie PUK przy ul. Fabrycznej 6 lub zamówić na własny koszt kontener co niniejszym
przyjmuję do wiadomości i zobowiązuję się do stosowania.

…………………………………………..............

(czytelny podpis inwestora)


