
INFORMACJA
ROZBIÓRKA i ODBUDOWA BUDYNKÓW I OBIEKTÓW

FORMALNO�CI DO ZA£ATWIENIA W STAROSTWIE

1. Remont budynków i obiektów o kubaturze do 1000m3 i nie wy¿szych
ni¿ 12m nad poziomem terenu nie wymaga za³atwiania ¿adnych formal-
no�ci w starostwie.

2. Odbudowa obiektów gospodarczych i sk³adowych usytuowanych na
dzia³kach siedliskowych nie wymaga za³atwiania ¿adnych formalno�ci w
starostwie.

3. Odbudowa zniszczonych budynków i obiektów o kubaturze do 1000m3

nie wy¿szych ni¿ 12,00m nad poziomem terenu innych ni¿ w pkt 2. wy-
maga zg³oszenia.

W zg³oszeniu nale¿y :
- opisaæ zakres i sposób wykonania robót budowlanych,
- okre�liæ termin rozpoczêcia robót,
- do³¹czyæ szkice odbudowywanego budynku (rzuty kondygnacji, ele-

wacje, szkic usytuowania na dzia³ce).

4. Odbudowa zniszczonych budynków i obiektów o kubaturze powy¿ej
1000m3, wy¿szych ni¿ 12,00m nad poziomem terenu wymaga uzyskania
pozwolenia na budowê.

Do wniosku nale¿y do³¹czyæ:
- projekt architektoniczno � budowlany sporz¹dzony przez  uprawnion¹
osobê uwzglêdniaj¹cy zapisy planu zagospodarowania przestrzennego,
- szkic usytuowania obiektu uwzglêdniaj¹cy zapisy planu zagospodarowa-
nia przestrzennego.

5. Rozbiórka budynków i obiektów o wysoko�ci poni¿ej 8,00m gdy ich
odleg³o�æ od granicy dzia³ki s¹siedniej jest wiêksza ni¿ po³owa wysoko-
�ci wymaga zg³oszenia.

Do zg³oszenia nale¿y do³¹czyæ :
-  opisaæ rodzaj, zakres i sposób wykonania robót budowlanych.

6. Rozbiórka budynków i obiektów o wysoko�ci powy¿ej 8,00m oraz bu-
dynków o wysoko�ci poni¿ej 8,00m gdy ich odleg³o�æ od granicy dzia³ki
s¹siedniej jest mniejsza ni¿ po³owa wysoko�ci - wymaga pozwolenia na
rozbiórkê.
Do wniosku nale¿y do³¹czyæ.

-  zgodê w³a�ciciela obiektu,
- szkic usytuowania,
- opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych,
- opis sposobu zapewnienia bezpieczeñstwa ludzi i mienia,
- w zale¿no�ci od potrzeb, projekt rozbiórki obiektu.

Definicje :
Odbudowa � odtworzenie obiektu budowlanego (budynku) w ca³o�ci lub czê-
�ci w miejscu i o wymiarach obiektu zniszczonego lub uszkodzonego, dopusz-
cza siê stosowanie wyrobów budowlanych innych ni¿ u¿yto w stanie pierwot-
nym.
Remont -  roboty budowlane polegaj¹ce na odtworzeniu stanu pierwotnego,
nie stanowi¹cych bie¿¹cej konserwacji z dopuszczeniem stosowania wyrobów
innych ni¿ u¿yto w stanie pierwotnym.

Ustawa z dnia 11 sierpnia 2001r. o szczególnych zasadach odbudowy, remon-
tów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyni-
ku dzia³ania ¿ywio³u

DRUKI  ZG£OSZEÑ  I  WNIOSKI  O  POZWOLENIE
NA  ODBUDOWÊ  I  ROZBIÓRKÊ

DOSTÊPNE  S¥  W  �CENTRACH  DOWODZENIA�
W  WIOSKACH

NADLE�NICTWO  RUDZINIEC

ZAKAZ WSTÊPU
do lasów uszkodzonych przez wiatr.

Podstawa prawna: art. 26 ust.3 pkt.1 i 3 ustawy
z dnia 28.09.1991 o lasach.

WEJ�CIE GROZI �MIERCI¥ LUB KALECTWEM !

Nieprzestrzeganie zakazu jest wykroczeniem z art. 151 i 157
Kodeksy Wykroczeñ i podlega karze grzywny do 500 z³

I N F O R M A C J A
Wykazy firm budowlanych oraz projektantów z terenu Powiatu Strze-
leckiego dostêpne s¹ w �centrach zarz¹dzania kryzysowego� w poszcze-
gólnych wsiach oraz u so³tysów.

W imieniu PZU SA odpowiedzia³a Agnieszka Rosa z biura prasowego:

Ju¿ od soboty, 16 sierpnia, Moblini Eksperci PZU SA dokonuj¹ oglê-
dzin szkód powsta³ych w wyniku gwa³townych nawa³nic i huraganów,
które w pi¹tek dotknê³y kilka województw. W wiêkszo�æ regionów pra-
cownicy PZU docierali nie czekaj¹c na zg³oszenia. W zwi¹zku z sytuacj¹
kryzysow¹ PZU SA uruchomi³ nadzwyczajne, uproszczone procedury zg³o-
szeñ i wyp³aty odszkodowañ.
- Liczba szkód zg³oszonych do dzi�, do godz 15.00 wynosi 2800. Zdecydowa-
na wiêkszo�æ to szkody z terenu województwa ³ódzkiego, �l¹skiego i opolskiego
� powiedzia³ podczas poniedzia³kowego briefingu prasowego Rafa³ Stankie-
wicz, cz³onek zarz¹du PZU SA odpowiedzialny za likwidacjê szkód. � Uru-
chomili�my wszystkie mo¿liwe zasoby, aby jak najszybciej dotrzeæ we wszystkie
miejsca, w których na pomoc czekaj¹ nasi klienci. Przez ca³y weekend zarz¹d
osobi�cie nadzorowa³ pracê likwidatorów. Przed³u¿yli�my równie¿ godziny pracy
w kolejnych dniach.

W wiêkszo�æ miejsc dotkniêtych katastrof¹ Mobilni Eksperci PZU SA
docierali nie czekaj¹c na zg³oszenia. Tam, gdzie do tej pory nie uda³o im siê
dojechaæ, poszkodowani mog¹ zg³aszaæ szkody nie tylko za po�rednictwem
placówek PZU, ale przede wszystkim za pomoc¹ Infolinii (0 801 102 102),
oraz przez Internet (www.pzu.pl). PZU pozostaje równie¿ w sta³ym kontak-
cie ze sztabami kryzysowymi, za po�rednictwem których docieraj¹ informacje
o wielu szkodach.

Ogromna liczba zg³oszeñ dotyczy szkód z tytu³u ubezpieczeñ komunika-
cyjnych. Ponad 1500 szkód w pojazdach zg³oszono w województwie �l¹skim,
gdzie nadzwyczajnej wielko�ci grad uszkodzi³ karoseriê, a w wielu przypad-
kach doszczêtnie zniszczy³ szyby w samochodach pozostawionych na ulicy.
- Trudno nam w tym momencie przewidzieæ, jaka bêdzie ostateczna liczba
zg³oszeñ, ale z naszych wstêpnych podsumowañ wynika, ¿e to najwiêksza kata-
strofa tego rodzaju od wielu lat � powiedzia³ Rafa³ Stankiewicz. � Robimy
jednak wszystko, aby nasi klienci mogli jak najszybciej przyst¹piæ do odbudowy
swoich domów. Pierwsze zaliczki na poczet odszkodowañ i odszkodowania za
naj³atwiejsze do oszacowania szkody bêd¹ wyp³acone jeszcze dzi�.

Dodatkowe informacje:
Micha³ Witkowski
- rzecznik prasowy PZU SA
+48 (22) 582 58 07
+48 (22) 582 58 09
rzecznik@pzu.pl

Mieszkañcy poszkodowani w wyniku tr¹by powietrznej mieli wiele pytañ
do instytucji ubezpieczeniowych. Skierowa³am je do rzeczników prasowych PZU i Hestii.

Poni¿ej publikujemy ich odpowiedzi, nades³ane poczt¹ elektronicz¹ 20 sierpnia.

Ubezpieczyciele informuj¹

W imieniu Hestii SA odpowiedzia³
Wojciech Wê¿yk z biura prasowego:

Kiedy ubezpieczeni bêd¹ mogli
otrzymaæ pierwsze zaliczki na po-
czet odszkodowañ na skutek tr¹by
powietrznej?
- Pierwsze szkody wyp³acili�my
ju¿ w poniedzia³ek. Spodziewamy
siê, ¿e pozosta³e odszkodowania tra-
fi¹ do poszkodowanych klientów w
ci¹gu kilkunastu dni. Procedura likwi-
dacyjna w wiêkszych szkodach wy-
maga dokonania oglêdzin i dok³adne-
go ustalenia rozmiaru szkody zgod-
nie z zasadami kosztorysowania tak
aby poszkodowani otrzymali nale¿-
ne odszkodowania pozwalajace na
odbudowê, naprawê nieruchomo�æi.
W mniejszych szkodach procedury
uproszczone pozwalaj¹ nam ustaliæ i
wyp³aciæ odszkodowania na podsta-
wie okreslenia zakresu uszkodzeñ
nieruchomo�ci przez poszkodowane-
go, po podaniu takich informacji mo¿-
na natychmiast przyst¹piæ do napra-
wy obiektów. Osoby, które oczekuj¹
na oglêdziny otrzyma³y informacjê,
i¿ mog¹ zabezpieczaæ mienie przed
dalszym uszkodzeniem, sprz¹tn¹æ
pozosta³o�ci .
W jakich transzach bêd¹ wyp³aca-
ne odszkodowania?
- Zgodnie z umowami
Czy sprawy mieszkañców z jednej
wioski bêd¹ za³atwiane komplek-
sowo, czy te¿ indywidualnie?
- Bêdziemy dzia³aæ tak, ¿eby
wszystko sz³o jak najbardziej spraw-
nie
Gdzie maj¹ dzwoniæ w razie innych
pytañ?
- Hestia Kontakt 801 107 107

PZU Hestia

Telekomunikacja Polska podjê³a decyzjê o zwolnieniu z up³at abonamento-
wych na trzy miesi¹ce - wrzesieñ, pa�dziernik, listopad - wszystkich osób,
które s¹ abonentami TP, a zosta³y poszkodowane w wyniku wichury, jaka
przesz³a przez Polskê w miniony weekend.
W tej chwili weryfikowane s¹ dane abonentów, którym udzielone zostanie
tego rodzaju zwolnienie z op³at.
Jednocze�nie informujemy, ¿e we wszystkich miejscowo�ciach powiatu
strzeleckiego, przez które przesz³o tornado prowadzone s¹ intensywne
prace zmierzaj¹ce do jak najszybszego przywrócenia ³¹czno�ci telefonicznej.
Do najbardziej zniszczonych miejscowo�ci skierowane zosta³y dodatkowe
ekipy techniczne, które sukcesywnie bêd¹ odtwarza³y infrastrukturê
telekomunikacyjn¹ i przywraca³y ³aczno�æ.

Maria Piskier
Szefowa �l¹skiego Biura Prasowego GTP

Wydzia³ Biuro Prasowe
Departament Public Relations Grupy TP

Purkyniego 2, 50-155 Wroc³aw
tel. 0 71 347 04 97
fax 0 71 347 05 92

tel. kom. 0 502 621 419
Telekomunikacja Polska <<http://www.tp.pl>>

Z pytaniami najczê�ciej zadawanymi przez mieskzañców poszkodowa-
nych wiosek zwróci³am siê równie¿ do TP SA.

1) czy ludzie poszkodowani przez pi¹tkow¹ tr¹bê powietrzn¹ zostan¹ zwol-
nieni z op³at abonamentowych przez jaki� czas?

2) czy zostanie wyd³u¿ony termin op³acania rachunków dla tych osób?
3) czy w miejscach dotkniêtych klêsk¹ zostan¹ ustawione czasowe budki

telefoniczne z kartami o bezp³atnym limicie rozmów?
4) czy i w jakim terminie poszkodowani mog¹ wypowiedzieæ umowê z TP

(wielu chce przej�æ na telefoniê komórkow¹)

Poni¿ej publikujemy tre�æ nades³anej odpowiedzi.

Informacja TP SA
Firma

ogólnobudowlana
z Wroc³awia

jest zainteresowana odkupieniem
z odzysku starych krokwi, belek,
desek obiciowych i pod³ogo-
wych,
w zamian oferuje wybran¹ us³u-
gê, gotówkê lub nowe drewno.

Tel. 0 665 728 650 lub 071 34 4444

OFERTY

P O W I A T   S T R Z E L E C K I4

 informuje i¿ ka¿da osoba poszkodo-
wana w nawa³nicach, które przesz³y
przez nasz¹ okolicê, chc¹ca kupiæ
materia³y budowlane, obs³ugiwana
bêdzie przez profesjonalnego dorad-
cê, towar zakupiony w naszej firmie
bêdzie dostarczony na nasz koszt,
ceny negocjowane bêd¹ indywidual-
nie na preferencyjnych warunkach.
Firma nasza zajumje siê produkcj¹
betonu oraz oferuje pe³ny asortyment
materia³ów budowlanych i wykoñcze-
niowych.
Kontakt:

034 351 35 64
0502 112 216
lub
034 351 35 12
0510 103 344

***

Firma z Lubliñca


