...................................................

Grudziądz, dnia ..............................

...................................................
...................................................
(imię, nazwisko, adres, telefon inwestora)

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU
BUDOWLANEGO MIASTA GRUDZIĄDZA
86-300 Grudziądz, ul. Piłsudskiego 51

ZAWIADOMIENIE
O TERMINIE ROZPOCZĘCIA ROBÓT BUDOWLANYCH
Zawiadamiam, że w dniu ............................................, 20....... r. zamierzam przystąpić
do robót budowlanych (nazwa inwestycji wg pozwolenia na budowę) ..................................
.......................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………...
adres inwestycji ...........................................................................................................................
zgodnie z pozwoleniem z dnia ..................., nr sprawy ...............………………………….…...
nr decyzji ...….……........, wydanej przez Prezydenta Miasta Grudziądza.

...................................................
(czytelne podpis/-y inwestora/-ów)

Zgodnie z art.41 ust. 4 Prawa budowlanego do wniosku dołączam:
1)

Informację wskazującą imiona i nazwiska osób, które będą sprawować funkcję:
a) kierownika budowy,
b) inspektora nadzoru inwestorskiego – jeżeli został on ustanowiony.
2) Kopie zaświadczeń o wpisie osoby sprawującej funkcję kierownika budowy (inspektora nadzoru
inwestorskiego – w przypadku jego ustanowienia) na listę członków właściwej izby samorządu
zawodowego, z określonym w nich terminem ważności (zaświadczenie o którym mowa w art.12 ust.7, wydane przez
właściwą izbę).

3)

Kopie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych osobie sprawującej funkcję kierownika budowy
(inspektora nadzoru inwestorskiego – w przypadku jego ustanowienia) w odpowiedniej specjalności.
4) Oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu technicznego.
5) Oświadczenie projektanta sprawdzającego o sporządzeniu projektu technicznego.

_________________________________________________________________________________________________________________
miejsce na adnotacje urzędowe (nie zapisywać)
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Oświadczenie:
Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej ochrony moich danych
osobowych i znam przysługujące mi prawa.
……………………………………….
(czytelne podpis/-y inwestora/-ów)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora moich danych osobowych w zakresie nr telefonu i
adresu e-mail w celach niezbędnych do realizacji zadań związanych z prowadzeniem postępowania. Podstawą
przetwarzania w/w danych osobowych jest zgoda. Wiem, że przysługuje mi prawo dostępu do moich danych,
żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienie sprzeciwu wobec ich
przetwarzania, przenoszenia danych do wskazanego prze mnie administratora danych osobowych, jak również
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Mam świadomość, że wyrażenie zgody jest dobrowolne i w
każdej chwili mogę cofnąć udzieloną zgodę, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
……….……………………………
(czytelne podpis/-y inwestora/-ów)

POUCZENIE:
1.
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 art. 29 ust.1 pkt 2-4, lub dokonanie zgłoszenia instalowania,
o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lid. d ustawy Prawo budowlane.
2.
W przypadku zmiany kierownika budowy, kierownika robót, inspektora nadzoru inwestorskiego lub projektanta sprawującego nadzór
autorski – inwestor dołącza do dokumentacji budowy oświadczenia o przejęciu obowiązków przez ww. osoby.
3.
Niedopełnienie powyższego, zgodnie z art. 93 pkt 4 ww. ustawy Prawo budowlane podlega karze grzywny.
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