Pabianice, dnia....................................
........................................
imiona i nazwiska inwestorów

........................................
ulica

nr domu

........................................
kod

poczta

Powiatowy Inspektor Nadzoru
Budowlanego w Pabianicach
ul. Partyzancka 56 95-200 Pabianice
tel. 42 215 – 47 - 77

www.pinb-pabianice.pl

ZAWIADOMIENIE
Zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późniejszymi zmianami) niniejszym informuję,
że w dniu...................................................................................................................................
przystępuję do budowy obiektu budowlanego .............................................................................
budynku ................................................................... o powierzchni zabudowy .................... m2,
pow. użytkowej ............... m2, ilości kondygnacji ........, ilości izb ........, kubaturze ............ m3;
charakter konstrukcji ....................................................................................................................
usytuowanego na nieruchomości położonej w .............................................................................
przy ul. ....................................................... nr .............. gm. .......................................................
zrealizowanego na podstawie projektu budowlanego zatwierdzonego decyzją pozwolenia na
budowę / zgłoszeniem znak: ........................................................... nr ................... z dnia
................................ wydaną przez ………………………………...……………………………
Funkcję

kierownika

budowy

powierzono

(podać

imię

i

nazwisko):

………………………………………………………………………………………………….
Funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego powierzono (podać imię i nazwisko

w przypadku ustanowienia ):

………………………………………………………………………………………………….

.......................................
podpisy inwestorów

W załączeniu przedkładam oświadczenia:
1.

kserokopię uprawnień budowlanych kierownika budowy,
verte

2.

kserokopię aktualnych zaświadczeń o przynależności kierownika budowy do organizacji
zawodowych (Izby budowlane),

3.

kserokopię uprawnień budowlanych inspektora nadzoru inwestorskiego w przypadku
ustanowienia,

4.

kserokopię aktualnych zaświadczeń o przynależności kierownika budowy do organizacji
zawodowych (Izby budowlane) inspektora nadzoru inwestorskiego w przypadku ustanowienia,

5.

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

6.

kserokopię decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia.

POUCZENIE
Inwestor jest obowiązany zawiadomić organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji
budowy z projektem o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, dla których wymagane jest uzyskanie decyzji o
pozwoleniu na budowę, dokonanie zgłoszenia budowy, o której mowa w ustawie prawo budowlane art. 29 ust. 1 pkt 2-4 ( tj:
"Art. 29. 1. 2) sieci:a) elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV.b) wodociągowych,c)
kanalizacyjnych,d) cieplnych,e) gazowych o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa;3) wolno stojących parterowych budynków
stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m 2;4) obiektów budowlanych,
niewymienionych w pkt 2, 3 i 5-30 oraz w ust. 2, usytuowanych na terenach zamkniętych, ustalonych decyzją Ministra Obrony
Narodowej lub ministra właściwego do spraw wewnętrznych, z wyłączeniem budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz
użyteczności publicznej; lub dokonanie zgłoszenia instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d.tj: ( instalacji gazowych
wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku )

