
DRUK 6

                       Radom, dnia ..................................
.............................................................

(imię i nazwisko inwestora)

.......................................................
 (adres inwestora,telefon )

  POWIATOWY INSPEKTOR
  NADZORU BUDOWLANEGO

            W M. RADOMIU
 ul. Wjazdowa 4,   26-600 Radom

Zawiadomienie
o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych

Na  podstawie  art.  41  ust.  4  ustawy  z  dnia  7  lipca  1994  r.  -  Prawo  budowlane
zawiadamiam,  że  z  dniem  ............................  zostaną  rozpoczęte  roboty  budowlane  przy
realizacji inwestycji.....................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

 (rodzaj inwestycji )

na  nieruchomości  przy  ul.........................................................w  Radomiu,  dz.  nr  ew.

gr................,   na  podstawie  ostatecznej  decyzji  o  pozwoleniu  na  budowę/rozbiórkę/*  z

dnia .............................., Nr......................., Nr rejestru / archiwalny* .........................................

    ................................................
             (podpis inwestora)

Podstawowe parametry obiektu - budynku:
 powierzchnia zabudowy .....................................  m2

 kubatura .....................................  m3

 powierzchnia całkowita .....................................  m2

 powierzchnia użytkowa .....................................  m2

 powierzchnia uż.mieszkań/pokoje + kuchnia/ .....................................  m2

 liczba izb .....................................  szt.
 liczba kondygnacji nadziemnych .....................................  kon.
 długość x szerokość x wysokość ..........m  ..........m  .........m
 pojemność .....................................  m3

 technologia wykonania budynku         .....................................................................................

Podstawowe parametry inwestycji liniowych: (drogi, sieci, ogrodzenia)*
 klasa drogi .....................................
 długość x szerokość ............... m  .................  m
 rodzaj nawierzchni ......................................
 światło (skrajnia) ......................................  m
 średnica ....................................  mm
 napięcie .....................................  kV

Załączniki:



1.oświadczenie kierownika budowy / robót * , stwierdzające sporządzenie planu
   bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązków  kierowania budową /
   robotami   budowlanymi* , 
   .............................................................................................................................................

(imię i nazwisko)

2. oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego  o przyjęciu obowiązku pełnienia  
     nadzoru  inwestorskiego / osoby pełniącej nadzór  autorski*……………………………….
    ( w przypadku nałożenia obowiązku w decyzji o pozwoleniu na budowę)

3. kserokopia zaświadczenia o wpisie na listę  członków właściwej izby samorządu 
    zawodowego kierownika budowy / inspektora nadzoru, osoby pełniącej nadzór autorski/*

4. informacja zawierająca dane zamieszczone w ogłoszeniu dotyczącym bezpieczeństwa
     pracy i ochrony zdrowia  / sporządzenie planu bioz nie jest wymagane* 

5.  kserokopia decyzji pozwolenia na budowę z klauzulą  ostateczności/prawomocności.

 niepotrzebne skreślić

Druki   na stronie internetowej : www.pinb.radom.pl   

http://www.pinb.radom.pl/

	NADZORU BUDOWLANEGO
	Zawiadomienie

