……….……………………...…..dnia .………………….

……………………………………………………...

* / imię i nazwisko inwestora(ów) oraz adres zamieszkania

sygn. PINB.

.

.

.

………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
telefon kontaktowy /

* należy wypełnić drukowanymi

literami

Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego
Warszawski Zachodni
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
Tel. 22 7337261

ZAWIADOMIENIE
o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych
Na podstawie uzyskanego pozwolenia na budowę / zgłoszenia budowy 2) nr ......................................... z
dnia .............................. znak:…………………..………… wydanego przez ………………………………
.……………………………………………… ……………………………………………………..,………
zgodnie z art. 41 ust. 4 Prawa budowlanego (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1202 ze zm.) zawiadamiam o zamiarze
rozpoczęcia budowy:
……………………………………......................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………..
/ podać rodzaj obiektu budowlanego /

w miejscowości ………………………………………… przy ul. ……..…………………………… nr ..…..,
gmina…………………………………………… numer ewidencyjny działki…….….. obręb ………………
Do celów statystycznych GUS, prosimy o podanie poniższej informacji:
Lp.

FORMA BUDOWNICTWA (odpowiednią pozycję zakreślić)

Liczba lokali mieszkalnych

dot. budowy budynków mieszkalnych:
1.

Indywidualne (należy ujmować mieszkania realizowane przez osoby
fizyczne, fundacje, kościoły i związki wyznaniowe na użytek własny)

2.

Spółdzielcze (budynki realizowane z przeznaczeniem dla osób

…………. szt.

będących członkami tych spółdzielni)
3.

…………. szt.

Przeznaczone na sprzedaż lub wynajem w celu osiągnięcia

Na sprzedaż

Na wynajem*

zysku (dotyczy osób prawnych i fizycznych) ….........szt., w

…………. szt.

…………. szt.

tym:

4.

Komunalne

…………. szt.

5.

Społeczne czynszowe

…………. szt.

6.

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

…………. szt.

* realizowane przez różnych inwestorów z zamiarem krótkoterminowego lub długoterminowego wynajmu mieszkań, w tym na podstawie umów
najmu istniejącego z dojściem do własności.

Budowę zamierzam rozpocząć dnia .....................................

Dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, zamieszczone w ogłoszeniu: 1)
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Do zawiadomienia dołączam: 2)
1. Oświadczenie kierownika budowy o przyjęciu obowiązku kierownika budowy, wraz z
zaświadczeniem właściwej izby samorządu zawodowego oraz kserokopią uprawnień.
2. Oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego o przyjęciu obowiązku inspektora nadzoru
inwestorskiego, wraz z zaświadczeniem właściwej izby samorządu zawodowego oraz kserokopią
uprawnień.
3. kopia decyzji o pozwoleniu na budowę bądź zgłoszenie budowy.
………………………………………………………
/ Podpis(y) inwestora(ów) /

1)

- zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126)
2)
- niepotrzebne skreślić

