NALEŻY WYPEŁNIĆ
POTWIERDZENIA

DRUKOWANYMI

LITERAMI,

NALEŻY

ZŁOŻYĆ

ORYGINAŁ

I

KOPIĘ

DLA

Leszno, dnia …………………………

Inwestor :
………………………………………………………
Imię i Nazwisko

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

……………………………………………………
Telefon

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

w Lesznie
Al. Jana Pawła II nr 23
64-100 LESZNO
Tel./Fax 065 529 68 51

Zawiadomienie
o terminie rozpoczęcia robót budowlanych
Stosownie do art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane ( tekst jednolity
Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ) zawiadamiam, że z
dniem………………………………….. zamierzam przystąpić do rozpoczęcia robót budowlanych
obejmujących …………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………...
na terenie działki nr ………… położonej w …………………………... przy ul…………………………..
nr ……… zgodnie z decyzją pozwolenia na budowę lub zgłoszeniem nr ..………………… z
dnia……………………...
Robotami budowlanymi kieruje ………………………………………………………………………………
Nadzór inwestorski pełni* …………………………………………………………………………………….
Jednocześnie oświadczam, że zgodnie z art. 41 ust.4 ustawy - Prawo budowlane, o zamierzonym
terminie rozpoczęcia robót zawiadomiłem projektanta ………………………………………………………..
Imię, Nazwisko i adres

…………………………………………………………………………………………………………………
sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem.
……………………………………….
Podpis inwestora lub osoby przez niego upoważnionej

Należy wypełnić w przypadku gdy zachodzą niżej wymienione okoliczności.
FORMA BUDOWNICTWA
liczba mieszkań
powierzchnia mieszkań
na sprzedaż
na wynajema
na sprzedaż
na wynajem
Przeznaczone na sprzedaż lub wynajem
a
realizowane przez różnych Inwestorów z zamiarem krótkoterminowego lub długoterminowego wynajmu mieszkań, w tym na podstawie umów
najmu Instytucjonalnego z dojściem do własności.
Załączniki:
1. Oświadczenie kierownika budowy (robót) zgodnie z art.41 ust.4 pkt 1 z dnia ………………………..
2. Oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z art.41 ust.4 pkt 2 * z dnia ………………………………
3. Informację zawierającą dane zamieszczone w ogłoszeniu (art. 42 ust. 2 pkt 2) dotyczącym bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (art. 41 ust. 4
pkt 3)**
4. Decyzja pozwolenia na budowę (ksero).
5. Uprawnienia budowlane kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego.
6. Przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa – kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego (aktualne).
7. W przypadku gdy zawiadomienie składa podmiot inny niż osoba fizyczna , podpisujący (a) zawiadomienie dołącza pełnomocnictwo osoby
umocowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym wraz z jego kopią.
٭
wypełnić, o ile ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego jest obowiązkowe albo nadzór ten ustanowiono fakultatywnie
** dołączyć wyłącznie w przypadkach określonych w art. 42 ust. 3a ustawy Prawo budowlane

