
WZÓR  

(nr rejestru właściwego organu nadzoru budowlanego ) 

ZAWIADOMIENIE 

(miejscowość i data) 

POWIATOWY INSPEKTORAT 

NADZORU BUDOWLANEGO 
ul. J. Dąbrowskiego 18, 83-110 Tczew 

tel. 532-16-63, fax 532-47-95 

O ZAMIERZONYM TERMINIE ROZPOCZĘCIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH, NA KTÓRE JEST WYMAGANE POZWOLENIE NA 

BUDOWĘ 

Inwestor: 
 

(imię i nazwisko lub nazwa oraz adres) 

na podstawie art.41 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.–Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, 

z późn. zm.) zawiadamiam, że zamierzam rozpocząć budowę/*roboty budowlane z dniem ................... 
(co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem) polegające na: ..............................................................................  

(wymienić pełen zakres robót zgodny z wydaną decyzją pozwolenia na budowę) 

w oparciu o decyzję pozwolenia na budowę wydaną przez . 
w dniu .............................  nr ...................................................... na terenie działki nr . 
KW ................... obręb ...........................................  , położonej w ..........  
przy ulicy ............................................................................................................................................................  

Informacja zawierająca dane, o których mowa w art.41 ust.4 pkt3 ustawy Prawo Budowlane: 
1. - przewidywany termin rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych: od ........................ do .....................  
2. - maksynakna liczba pracowników zatrudnionych na budowie: ......................... osób 
3. - informacja dotycząca planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia: plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia [1] 
został/*nie został sporządzony przez kierownika budowy. 

Załączniki: 

1) oświadczenie kierownika budowy, stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz przyjęcia obowiązków kierownia budową (robotami budowlanymi) i zaświadczenie wydane 
przez izbę samorządu zawodowego o wpisie na listę członków (o których mowa w art.12 ust.7) oraz 
decyzję [2] o wpisie do centralnego rejestru, o którym mowa jest w art.88a ust.1 pkt3 lit.a 

2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego [3]- oświadczenie inspektora nadzoru 
inwestorskiego, stwierdzajace przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi 
robotami budowlanymi, a także zaświadczenie wydane przez izbę samorządu zawodowego o wpisie na 
listę członków (o których mowa w art.12 ust.7) oraz decyzję o wpisie do centralnego rejestru, októrym 
mowa jest w art.88a ust.1 pkt3 lit.a 

3) Kserokopia decyzji pozwolenia na budowę. 

* niepotrzebne skreślić 
 

(podpis inwestora lub osoby przez niego upoważnionej) 

1 W myśl ustawy Prawo budowlane plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie sporządza sie dla budowy wymienionej w art.21a 
ust.1a zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infraktustury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr. 120 poz. 1126) 
2 Na podstawie art.104 ust. Prawo budowlane, osoby które otrzymały uprawnienia budowlane bądź stwierdzenie przygotowania zawodowego 
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na podstawie przepisów obowiazujacych przed 1 stycznia 1995r. 
Zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie – dołączają opis posiadanych uprawnień budowlanych. 
3 Rozporzadzenie ministra infraktustury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest 
wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U. Nr 138, poz 1554) 

 


