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ZAŚWIADCZENIE
o braku sprzeciwu na zamiar wykonania robót budowlanych

Na podstawie art. 30 ust. 5aa i art. 30 ust. l lit b), w związku z art. 29 ust. 3 pkt l lit.d)
ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz. U. z 2020r. póz. 1333/,

zaświadczam z urzędu, że

nie wniesiono sprzeciwu

na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi powiatowej
nr 1150E w zakresie budowy chodnika w grn. Nowosolna (od granicy m. Łodzi do
skrzyżowania z drogą nr 1186E, w miejscowości Natolin, w gminie Nowosolna, na działkach
nr ewid. 82 i 208, obręb 0011 Natolin,

zgodnie z wnioskiem złożonym dnia 18 lutego 2021r.

Pouczenie:

Organ administracji architektoniczno-budowlanej może z urzędu, przed upływem
terminu 21 dni od dnia dokonania zgłoszenia, wydać zaświadczenie o braku podstaw do
wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu,
o którym mowa w art. 30 ust. 6 i 7 ustawy - Prawo budowlane, oraz uprawnia inwestora do
rozpoczęcia robót budowlanych.

W przypadku nie rozpoczęcia wykonywania robót budowlanych przed upływem 3 lat
od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia, rozpoczęcie robót może

nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.
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Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Łódzki Wschodni. Siediibą Starosty jest Starostwo Powiatowe w Łodzi,
90-113 Łódź, ul. H. Sienkiewicza 3. Pani/Pana dane osobowe sq przetwarzane na podstawie przepisów art. 6 Rozpofzqdzenia Parlamentu
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