Katowice, dnia …………………………………

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

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

……………………………………………………

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowalnego
w Katowicach
ul. Rynek 13
40-003 Katowice
tel. 32 253 64 31
www.pinb.katowice.pl

Telefon

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 2018 r. poz. 1202 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że z dniem
………………………………….. zamierzam przystąpić do rozpoczęcia robót budowlanych
obejmujących wykonanie………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
Katowicach przy ul. ………………………………………………….nr ….……. na terenie działki nr
………………………………………arkusz……………obręb………………………………………….
zgodnie z decyzją pozwolenia na budowę nr ..……………………….. z dnia ………………………...
znak …........…...……………………………………………………………………….. /albo zgodnie ze
zgłoszeniem budowy/przebudowy (i projektem budowlanym) z dnia ….................................................
znak …........................................................................................................................................................
Robotami budowlanymi kieruje ………………………………………………………………………..
tel. nr:…………………………
Nadzór inwestorski pełni* ……………………………………………………………………………..
tel. nr:…………………………
Jednocześnie oświadczam, że zgodnie z art. 41 ust.4 ustawy - Prawo budowlane, o zamierzonym
terminie rozpoczęcia robót zawiadomiłem projektanta …………………………………………………
Imię, Nazwisko i adres

……………………………………………………………………………………………………………
tel. nr :………………………
sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy
z projektem.
Ilość lokali mieszkalnych w budynku (dotyczy nowobudowanych budynków mieszkalnych)
lp

forma budownictwa

1
2
3

indywidualne
spółdzielcze
przeznaczone na sprzedaż
lub wynajem
komunalne
społeczne czynszowe
zakładowe

4
5
6

Liczba
mieszkań

……………………………………….
Podpis

inwestora

lub

osoby

przez

niego

upoważnionej

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. Informacja zawierająca dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z art.20 ust.1 pkt 1b
4. Decyzja 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 - (ksero)
UPRZEJMIE PROSIMY O PRZEDŁOŻENIE KOMPLETU ZAŁĄCZNIKÓW W PAPIEROWEJ , WIĄZANEJ TECZCE
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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
w Katowicach, ul. Rynek 13, 40-003 Katowice.

2.

Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod@pinb.katowice.pl
lub pisemnie na adres: ul. Rynek 13, 40-003 Katowice.

3.

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy prawo
budowlane i o statystyce publicznej.

4.

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.

5.

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.

1.

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

2.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a niepodanie danych uniemożliwia weryfikację złożonych
przez Panią/Pana informacji.

3.

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w
tym profilowaniu.

* wypełnić, o ile ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego jest obowiązkowe albo nadzór ten ustanowiono fakultatywnie
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