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POWIATOWY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO
dla miasta Rybnika

Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych
W oparciu o art. 41 ust. 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r.
zawiadamiam(-y) o zamiarze przystąpienia w dniu

do

rodzaj inwestycji
(określić rodzaj robót i obiektu)

na działce(-kach) nr

przy ul.

w
miejscowość

Informacja wskazująca imiona i nazwiska osób, które będą sprawować funkcję kierownika budowy i inspektora
nadzoru inwestorskiego
Kierownik budowy
imię i nazwisko

Inspektor nadzoru inwestorskiego
- jeżeli został ustanowiony

imię i nazwisko

Dane niezbędne do celów statystycznych GUS
forma budownictwa:
indywidualne (nie na sprzedaż lub wynajem)
indywidualne (na sprzedaż lub wynajem)
spółdzielcze
na sprzedaż lub wynajem (nie indywidualne)
komunalne
społeczne czynszowe
zakładowe

liczba budynków mieszkalnych objętych pozwoleniem na
budowę
liczba mieszkań w budynkach mieszkalnych objętych
pozwoleniem na budowę

Niniejszym potwierdzam, że jestem świadomy/a ryzyka przystąpienia do budowy na podstawie
nieostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, w przypadku jej ewentualnego uchylenia.
Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym zawiadomieniu
nieprawdy,zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego potwierdzam własnoręcznym
podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej

podpis(-y) inwestora(-ów) lub osoby(-ób) przez niego(-ch) upoważnionej(-ych)

Stosownie do art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw
95/46/WE – dalej RODO oraz ustawy o ochronie danych osobowych obowiązującej od 25 maja 2018 r. – informuję, że:

•
•
•
•
•
•
•
•

osoba składająca wniosek do tutejszego organu wyraża zgodę dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta Rybnika
na przetwarzanie danych osobowych podanych przez nią we wniosku w celu wyjaśnienia zgłoszonej przez nią sprawy
dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane zgodnie z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych, RODO oraz
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
Administratorem danych osobowych wskazanych w formularzu jest: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta Rybnika
z siedzibą przy ul. Jadwigi i Feliksa Białych 7, 44-200 Rybnik; e-mail: rybnik@pinb.pl
Inspektor ochrony danych osobowych: e-mail: gorecki@avdlabiznesu.pl
zebrane dane będą przechowywane do: ustania przydatności po czym zostaną zarchiwizowane
dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej
osoba składająca wniosek do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla miasta Rybnika ma prawo dostępu do treści swoich
danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania
osobie składającej wniosek do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla miasta Rybnika przysługuje prawo wniesienia
skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO oraz ustawy
o ochronie danych osobowych obowiązującej od 25 maja 2018 r.

Załączniki:
1
2
3
4
5
6

7
8

informację wskazującą imiona i nazwiska osób, które będą sprawować funkcję: kierownika budowy inspektora
nadzoru inwestorskiego
zaświadczenie potwierdzające wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego osoby, która
sprawować będzie funkcję kierownika budowy (robót budowlanych)
kserokopia uprawnień budowlanych osoby sprawującej funkcję kierownika budowy (robót budowlanych)
zaświadczenie potwierdzające wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego osoby, która
sprawować będzie funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego
kserokopia uprawnień budowlanych osoby sprawującej funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego
oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu technicznego, dotyczącego zamierzenia budowlanego zgodnie
z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz
projektem architektoniczno - budowlanym oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia budowlanego
oświadczenie projektanta sprawdzającego o sporządzeniu projektu technicznego, dotyczącego zamierzenia
budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania
działki lub terenu oraz projektem architektoniczno - budowlanym oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia
budowlanego
kserokopia decyzji o pozwoleniu na budowę bądź zgłoszenia

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

szt.
szt.

sprawdzono dnia ........................................ wpisano do ESTIMA dnia ......................................wpisano do ewidencji dnia....................................

