PINB (nr)……………………..
…...........................................................

Kalisz, dnia

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

….................................................................
….................................................................
(zawiadamiający i jego adres, telefon)

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
dla miasta Kalisza
62-800 Kalisz ul. Franciszkańska 3-5

Z a w i a d o m i e ni e
o zamierzonym terminie rozpoczęcia budowy - robót budowlanych*

Stosownie do z art.41 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2019 r , poz. 1186)
zamierzam przystąpić do

rozpoczęcia

zawiadamiam, że z dniem ……………………
robót

budowlanych

obejmujących:

………………………………………………………………………………………...........................
………………………………………………………………………………………………………...
...............................................................................................................................................................
na terenie działki nr …………. położonej w Kaliszu przy ul. ……………………………………….
………………………………………………………………………………………………………..
*- zgodnie z decyzją pozwolenia na budowę nr ………… z dnia ……………………………….…..
znak……………………………...........................................................................................................
*- zgodnie z zgłoszeniem z dnia.................................... znak..............................................................
………………………………………………………………………………………………………...
Robotami budowlanym kieruje ………...…………………………………………………………….
Nadzór inwestorski pełni ..…………………………………………………………………………...
Podstawowe dane projektowanego obiektu:
1. Pow. zabudowy
….................................................................
2. Pow. użytkowa mieszkalna:
….................................................................
3. Pow. użytkowa ogólna
….................................................................
4. Kubatura
….................................................................
5. Ilość kondygnacji
….................................................................
6. Ilość izb (pokoje + kuchnia)
….................................................................
Podstawowe dane rozbieranego budynku:
1. Pow. użytkowa
….................................................................
2. Ilość izb (pokoje + kuchnia)
….................................................................

Ilość mieszkań wg liczby izb - dotyczy budynków wielorodzinnych (izby = kuchnia i pokoje)
- jednoizbowe………………:………………
- dwuizbowe:……………………...……….
- trzyizbowe:……………………………….
- czteroizbowe:…………………………..…
- pięcioizbowe:……………………………...
- sześcioizbowe i więcej:……………………
Formy budownictwa *
- indywidualne zrealizowane z przeznaczeniem innym niż sprzedaż lub wynajem
- indywidualne realizowane na sprzedaż lub wynajem
liczba mieszkań
na sprzedaż

powierzchnia mieszkań
na sprzedaż

na wynajem

na wynajem

- społeczne
- przeznaczone na sprzedaż lub wynajem (nie dotyczy indywidualnych)
liczba mieszkań
na sprzedaż

na wynajem

powierzchnia mieszkań
a

na sprzedaż

na wynajem

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

- komunalne
- społeczno-czynszowe
- zakładowe

Pouczenie:

Jednocześnie informuje się, że roboty budowlane powinny być rozpoczęte
• na podstawie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę
• w przypadku zgłoszenia gdy właściwy organ (Prezydent Miasta) w terminie 21 dni
od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie w drodze decyzji sprzeciwu.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE informuję, iż:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Inspektor Nadzoru
Budowlanego dla miasta Kalisza z siedzibą w Kaliszu, przy ul. Franciszkańskiej 3-5,
adres email: sekretariat@pinb.kalisz.pl, tel. 62 7654 990;
2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego
dla miasta Kalisza możliwy jest pod adresem email iod@pinb.kalisz.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełniania obowiązków prawnych
ciążących na Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla miasta Kalisza
na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przepisów prawa przez okres
niezbędny do realizacji celu przetwarzania ujętego w pkt. 3 lecz nie krócej niż okres wskazany
przez obowiązującą w jednostce Instrukcję Kancelaryjną;
6. posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych
(w tym do uzyskania kopii), prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych;
7. w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Powiatowym
Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla miasta Kalisza Pani/Pana danych osobowych
ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony
danych osobowych;
8. podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym;
9. Pani/Pana dane nie będą poddane profilowaniu;
10. Pani/Pana dane nie będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji
międzynarodowej.

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

Załączniki:
1. Oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające przyjęcie obowiązku kierowania budową oraz sporządzenie
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) potwierdzone za zgodność z oryginałem
2. Oświadczenie inspektora (inspektorów) nadzoru w przypadku ustanowienia nadzoru potwierdzone za zgodność
z oryginałem
3. Zaświadczenie o wpisie na listę członków izby samorządu zawodowego kierownika i inspektora nadzoru (ksero)
potwierdzone za zgodność z oryginałem
4. Uprawnienia budowlane kierownika budowy, inspektora nadzoru (ksero) potwierdzone za zgodność z oryginałem
5. Kserokopia decyzji pozwolenia na budowę albo zgłoszenia budowy o którym 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
6. Informacje dotyczącą umieszczenia ogłoszenia na placu budowy obiektu budowlanego (nie dotyczy to budowy
obiektów służących obronności i bezpieczeństwu państwa oraz obiektów liniowych).

* Zawiadomienie należy złożyć w 2 egzemplarzach

