ZAWIADOMIENIE O ZAMIERZONYM TERMINIE ROZPOCZĘCIA
ROBÓT BUDOWLANYCH
Powiatowy Inspektorat
w Trzebnicy

Nadzoru Budowlanego

ul. Leśna 1, 55-100 Trzebnica
pok. nr 313
tel./fax (071) 387 95 71 (Kancelaria)
tel. (071) 387 95 70, 387 95 72, 387 95 73,

WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI
A DANE IDENTYFIKACYJNE INWESTORA
Imię i nazwisko lub nazwa instytucji/pieczęć:

________________________________________________________________
________________________________________________________________
Miejscowość:

_____________________________________________________
Ulica*/Plac*

Kod pocztowy:
_________________________
Nr domu:
Nr lokalu:

______________________________________________ _______ _______
B DANE IDENTYFIKACYJNE PEŁNOMOCNIKA
Imię i nazwisko lub nazwa instytucji/pieczęć:

________________________________________________________________
________________________________________________________________
Miejscowość:

_____________________________________________________
Ulica*/Plac*

Kod pocztowy
_________________________
Nr lokalu:
Nr domu:

______________________________________________ _______ _______
Na podstawie art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r.
poz. 1409 z późniejszymi zmianami).

ZAWIADAMIAM O ROZPOCZĘCIU W DNIU ____ - ____ - ________
ROBÓT BUDOWLANYCH

C DANE IDENTYFIKACYJNE INWESTYCJI
Nazwa i rodzaj całego zamierzenia budowlanego, rodzaj obiektu bądź robót budowlanych:

________________________________________________________________

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
Decyzja o pozwolenia na budowę nr:

z dnia:

wydana przez:

lub zgłoszenie budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a:

Miejscowość inwestycji:

Ulica:

Nr działki:

Obręb:

Arkusz mapy:

z dnia:

Nr domu:

Nr działki:

Arkusz mapy:

Obręb:

Nr lokalu:

Ilość

D

DO WNIOSKU DOŁĄCZAM*

1.

Informacja o danych zamieszczonych w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2.
Oświadczenie kierownika budowy o podjęciu obowiązków kierowania budową i sporządzeniu planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ
Zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego kierownika budowy
Decyzja stwierdzająca nadanie uprawnień budowlanych dla kierownika budowy

2.
3.
4.
5.

(dotyczy osób, które uzyskały uprawnienia budowlane do dnia 31.12.2002 r.)

Decyzja o wpisie do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane
prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego wydaną dla kierownika budowy
(dotyczy osób, które uzyskały uprawnienia budowlane po dniu 31.12.2002 r.)

6.
7.
8.

Oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego
(w przypadku nałożenia takiego obowiązku w decyzji pozwolenia na budowę)
Zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego inspektora nadzoru
inwestorskiego
Decyzja stwierdzająca nadanie uprawnień budowlanych dla inspektora nadzoru inwestorskiego
(dotyczy osób, które uzyskały uprawnienia budowlane do dnia 31.12.2002 r.)

Decyzja o wpisie do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane
prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego wydaną dla inspektora nadzoru
inwestorskiego (dotyczy osób, które uzyskały uprawnienia budowlane po dniu 31.12.2002 r.)
10. Pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu inwestora (opłata skarbowa 17 zł)
11. Decyzja o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b
i 19a
9.

____________________________________________
podpis inwestora lub osoby
przez niego upoważnionej

Opłatę skarbową z tytułu udzielenia pełnomocnictwa lub prokury nalicza się zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r.
o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783 z późniejszymi zmianami). Opłatę skarbową należy uiścić: na konto
Urzędu Miejskiego w Trzebnicy: nr 73 9591 0004 2001 0000 4431 0107. Oryginał potwierdzenia przelewu należy
dołączyć do zawiadomienia.

....................................................
(miejscowość i data)

INFORMACJA O DANYCH ZAMIESZCZONYCH W
OGŁOSZENIU*

1. Przewidywany termin rozpoczęcia i zakończenia wykonania robót budowlanych:
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
2. Maksymalna liczba pracowników zatrudnionych na budowie:
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

..............................................................
(podpis inwestora lub osoby przez niego upoważnionej)

* Ogłoszenie, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo budowlane, zawierające powyższe dane, umieszcza się na terenie budowy,
w sposób trwały i zabezpieczony przed zniszczeniem.

