
................................................................................... ........................................................................................... 
                                 ( miejscowość, data)

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

...................................................................................  
s         ( nazwa inwestora, adres i telefon kontaktowy) 

POWIATOWY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO
W ……………………………….

ZAWIADOMIENIE
o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych na podstawie uzyskanego pozwolenia na budowę

( składane na co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem w/w robót)

Zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.), 

zawiadamiam,
że w dniu .............................................................  zamierzam rozpocząć wykonywanie robót budowlanych  na nieruchomości 

położonej w ......................................................., przy ul. (gm.) ........................................................ nr ewid. działki...................... 

na  wykonanie  których  wydane  zostało  przez  ……………………………………………  pozwolenie  na  budowę 

znak:................................................................................................  z  dnia:  ………........................................................................ 

obejmujące: ........................................................................................................................................................................................

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

.............................................................................................................................................................................................................
( nazwa i rodzaj całego zamierzenia budowlanego, rodzaj obiektu lub robót budowlanych  – zgodnie z zapisem zawartym w decyzji o pozwoleniu na budowę )

                                                                                                         

- Obowiązki kierownika budowy/robót*) pełnić będzie ..............................................................................................................

- Obowiązki inspektora / inspektorów nadzoru inwestorskiego (w przypadku ustanowienia – art. 19 Pb) pełnić będzie: …

………………………………………………………………………………………………………………………………..

co zostało poświadczone oświadczeniem/ami, stanowiącym/i załącznik/i do zawiadomienia.
Informacja zawierająca dane zamieszczone w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt. 2 ustawy Prawo budowlane:
1. Przewidywany termin rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych: od ................................... do .......................................
2. Maksymalna liczba pracowników zatrudnionych na budowie: ........................................................ osób
3. Informacja dotycząca planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia: plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia:     

 
został sporządzony   /   nie został sporządzony*)     przez kierownika budowy.

Dane dotyczące obiektu: 

- powierzchnia zabudowy ........................................ m2     

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

- kubatura ........................................ m3

- liczba kondygnacji / wysokość obiektu ................ /  .................... m

Do zawiadomienia dołączam:

1. Oświadczenie kierownika budowy/robót*) oraz zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, z 
określonym w nim terminem ważności

2. W przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego – oświadczenie inspektora nadzoru*) zaświadczenie o wpisie na listę członków 
właściwej izby samorządu zawodowego, z określonym w nim terminem ważności

Do wiadomości:

............................................................. .........................................................................
     (projektant sprawujący nadzór autorski)                        (podpis)



*) niepotrzebne skreślić
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