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W zwi ązku ze zgłoszeniem z dnia 05-04-2016 r., wykonania robót budowlanych 
polegaj ących remoncie alejek w Pasażu Edwarda Abramowskiego w Łodzi na dzia łkach 

o nr ewidencyjnym 139/41, 139/42, 141/21, 141/22 w obr ębie ewidencyjnym S-8 informuj ę , 
i ż  nie zg łaszam sprzeciwu w sprawie w/w zg łoszenia. 

Jednocze śnie informuje si ę  inwestora o nast ępuj ących obowi ązkach zwi ązanych 

z prowadzeniem robót budowlanych: 

• nie narusza ć  praw osób trzecich; 

• roboty nale ży wykona ć  zgodnie przed ło żon ą  w tut. Wydziale dokumentacj ą  budowlan ą , 

obowi ązującymi przepisami budowlanymi oraz pod nadzorem osoby uprawnionej; 

• przestrzega ć  przepisów o warunkach bezpiecze ństwa przy wykonywaniu robót 
budowlanych; 

• w przypadku nierozpocz ęcia wykonywania robót budowlanych przed up ływem 3 lat 
od okre ś lonego w zgłoszeniu terminu ich rozpocz ęcia, rozpoczęcie tych robót mo że 
nastąpi ć  po dokonaniu ponownego zgłoszenia. 
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Otrz mui ą : 
1) ełnomocnik: P. Adrian Bogutczak 

adres do korespondencji: „plan 3D Adrian Bogutczak" 
90-002 Łód ź , ul. Juliana Tuwima nr 20; 

2) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 

91-202 Łód ź , ul. Warecka 3 

z załącznikiem: kopia ww. zg łoszenia; 
3) a/a. 

IV Oddzia ł  Architektoniczno-Budowlany Post ępowa ń  Nieprocesowych Wydzia łu Urbanistyki i Architektury 
w Departamencie Architektury i Rozwoju, Urz ąd Miasta Łodzi, 90-004 Łód ź, ul. Piotrkowska 104 - budynek F 

prowadzący sprawę : inspektor Krzysztof Witkowski, pck. 51, tel. 42 638 57 46 


