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oprzyjqciuzgloszeniawykonaniarob6tbudowlanych-niL 

wymagajqcych pozwolenia na budowq

Na podstawie art. 2t7 E 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r' - Kodeks postqpowania

administracyjnego lieAn6tity lekst Dz. lJ. z 2O13 r', poz' 267 z p62n' zm'),.art' 30 ust' 1 pkt 1a

i 4 w zwiqzku z-art'.- 29 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca t!!+ r. - Prawo budowlane (jed nolity

tekst Dz. u. z 2ot3r., poz. :./;Og z p62n. zm.), a tak2e att. 9? ust.1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca

1998r. o samorzqdzie iowiatowym (jednolity tekst Dz. U. z2Ot3 t', poz- 595 z p62n' zm')

informujq, 2e zgtroszenie z dnia 11.O5.2O15 r',

Bogdana safadera i Janiny Rudze dziataj4cych w ramach Komitetu
Spolecznego UpamiQtnienia ELWRO z siedzibq przy ul. Podwale 62lAdin we

Wroclawiu

o zamiarzewykonania rob6t budowlanych polegajEcyc! na lokalizacji obiektu malej
architektury (pod6wiettanei formy przestrzennei) na skwerze ELWRO wraz z
infrastruktrira-(zasilanie o5-wietlenia) na terenie dzialek nr 7lL, 8lLo, 8lLL,
AM-21, obrqb Grabiszyn we Wroclawiu, usytuowanego u zbiegu ulic Ostrowskiego'

CraOisiyriskiej i Kleci6skiej, zgodnie z projektem zagospodarowania wraz 7

uzgodnieniami i opiniami- w zalqczniku do zgloszenia, po analizie zaNqczonych

dolument6w przyjqte zostalo bez zastrze2e6'
Nie wnosze sPrzeciwu.

pouczenie: Do wykonania rob6t budowlanych mo2na przystqpi6 nie p62niej niz po

uplywie 2 lat od okre6lonegow zgloszeniu terminu ich rozpoczqcia.

Prace nalezy prowadzid z zachowaniem przepis6w BHP, zgodnie z wiedz4 budowlanq

orazzgodnie z opisem zakresu prac w zgloszeniu'

TaN4czniki:
1. Projekt zagospodarowania terenu - 2 egz'

Otrzym,uja:
,1. i Bogdan Safader, Janina Rudze, Komitet Spoleczny
'- " 50-010 Wroclaw + I egz. zal4cznika
2. a.a B.4. ER-1 + I egz. zalacznika

UpamiQtnienia


