Gorzów Wlkp., dnia …………………………………
………………………………………………………
Inwestor - Imię i Nazwisko/Nazwa

………………………………………………………
………………………………………………………
Adres

………………………………………………………
Telefon

Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego dla miasta Gorzowa Wlkp.
ul. Teatralna 49
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 095 7205 105

Zawiadomienie
o terminie rozpoczęcia robót budowlanych
Stosownie do art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333
ze zm.) zawiadamiam, że w dniu …………………………. zamierzam rozpocząć roboty budowlane przy
realizacji inwestycji ………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………………...
na terenie działki nr ………… położonej w Gorzowie Wlkp. przy ul. …………………………..nr ………
na podstawie: (niepotrzebne skreślić)
1.
decyzji nr……………………znak…….……………………………………………………
z dnia……………………, wydanej przez…………………………………………………,
2.

zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2-4, organowi
….…………………………………………………………w dniu………………………,

3.

zgłoszenia instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji,
z wyłączeniem instalacji gazowych, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d,
organowi........................................................................w dniu….……………………,

Funkcję kierownika budowy będzie pełnić………………………………………………..............…..…..
Funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego będzie pełnić* …………………………….............……..
wypełnić, o ile ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego jest obowiązkowe albo nadzór ten ustanowiono fakultatywnie
** niepotrzebne skreślić

Termin rozpoczęcia robót ……………………………………………………………………………………
Termin zakończenia robót…………………………………………………………………………………….
Liczba pracowników zatrudnionych przy budowie w poszczególnych okresach czasu:…………………….
Informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia: plan BIOZ jest / nie jest wymagany**.

……………………………………….
Podpis inwestora lub osoby przez niego upoważnionej

Załączniki:
1.

2.

3.

Oświadczenie projektanta i projektanta sprawdzającego o sporządzeniu projektu technicznego, dotyczącego
zamierzenia budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem
zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnięciami
dotyczącymi zamierzenia budowlanego;
Kopie zaświadczeń, o których mowa w art. 12 ust. 7 (decyzja dot. wpisu do centralnego rejestru osób
posiadających uprawnienia budowlane oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,
potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności), wraz z kopiami
decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności
Kopia decyzji o pozwolenia na budowę albo potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29
ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a lub zgłoszenia przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1b

Ponadto do celów statystycznych GUS prosimy o podanie następujących informacji dotyczących nowych
budynków mieszkalnych:
1 .FORMA BUDOWNICTWA (odpowiednią pozycję zakreślić)
 - indywidualne (należy ujmować mieszkania realizowane  -

komunalne

 -

 -

społeczne czynszowe

 -

zakładowe (należy ujmować mieszkania
realizowane przez osoby prawne i fizyczne
przeznaczone na zaspokojenie potrzeb
mieszkaniowych własnych pracowników)

 -

przez osoby fizyczne fundacje, kościoły i związki
wyznaniowe na użytek własny)
przeznaczone na sprzedaż lub wynajem – realizowane
przez osoby prawne i fizyczne w celu osiągnięcia zysku
przeznaczone na wynajem – realizowane z zamiarem
krótkoterminowego lub długoterminowego wynajmu
mieszkań, w tym na podstawie umów najmu
instytucjonalnego z dojściem do własności
spółdzielcze (budynki realizowane z przeznaczeniem
dla osób będących członkami tych spółdzielni)

2 .LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH ……………….
………………………………………….
Podpis inwestora lub osoby przez niego upoważnionej

Uwaga:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
dla miasta Gorzowa Wlkp. z siedzibą przy ul. Teatralna 49, 66-400 Gorzów Wlkp.
2. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego
z ustawy prawo budowlane i o statystyce publicznej.
3. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych
i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania
danych obowiązujących u Administratora.
4. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych,
b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
c) żądania usunięcia danych, gdy:
 dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
 dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
 osoby te kwestionują prawidłowość danych,
 przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
 Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one
potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
5. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a niepodanie danych uniemożliwia
weryfikację złożonych przez Panią/Pana informacji.
7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym
przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

