
     
                                    

        
        
       Rybnik, dnia    
   

POWIATOWY INSPEKTOR 
NADZORU BUDOWLANEGO 

         dla miasta Rybnika 
 

Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych  
na które wymagane jest pozwolenie na budowę  

 

W oparciu o art. 41 ust. 4 prawa budowlanego ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst 
jednolity ogłoszony w Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.),  
 

zawiadamiam(-y) o zamiarze przystąpienia w dniu                                                              do       
                                                                                                                         wypełnić w kancelarii PINB 
 
 

        
                         rodzaj inwestycji 
             (określić rodzaj robót i obiektu) 

 
na działce(-kach)  nr                       
 
przy ul.                                                                                 w Rybniku -                                               

       dzielnica 
Roboty budowlane wykonywane będą na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę 
 
nr                                        z dnia                             wydanej przez    
 
 

nr w ewidencji organu administracji architektoniczno-budowlanej         
 

zmienionej następnie decyzją(-ami)    
(wpisać w rubryce nr(-y) decyzji, nr w ewidencji organu  
architektoniczno-budowlanej, datę wydania decyzji) 
  
Załączniki  
  

1 oświadczenie kierownika budowy lub robót stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (w przypadku kiedy - zgodnie z art. 21a ust. 1a prawa budowlanego - plan ten jest wymagany) 
oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową  

szt. 

2 zaświadczenie potwierdzające przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego osoby  
przyjmującej obowiązki kierownika budowy lub robót budowlanych szt. 

3 kserokopia uprawnień osoby przyjmującej obowiązki kierownika budowy lub robót budowlanych szt. 
4 oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru 

inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi szt. 
5 zaświadczenie potwierdzające przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego osoby 

przyjmującej obowiązki pełnienia nadzoru inwestorskiego szt. 
6 kserokopia uprawnień osoby przyjmującej obowiązki pełnienia nadzoru inwestorskiego szt. 
7 informację zawierającą dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia umieszczone  

w formie ogłoszenia w widocznym miejscu na budowie (nie dotyczy obiektów nie wymagających 
sporządzenia planu BIOZ) 

szt. 

8 kserokopia decyzji o pozwoleniu na budowę szt. 
9 oświadczenie inwestora w przedmiocie wyznaczenia jednego z ustanowionych inspektorów nadzoru 

inwestorskiego koordynatorem ich czynności na budowie szt. 

Dane niezbędne do celów statystycznych GUS 
forma budownictwa            Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym 

indywidualne nie na sprzedaż lub wynajem                    zawiadomieniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego 
komunalne             potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych 
indywidualne na sprzedaż lub wynajem                               zamieszczonych powyżej. 
społeczne czynszowe/zakładowe         
spółdzielcze      
inne niż indywidualne na sprzedaż lub wynajem 

 
               

   
                             

 
  sprawdzono dnia ........................................ wpisano do ESTIMA dnia ......................................wpisano do ewidencji dnia.................................... 

Inwestor(-zy) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Imię(-ona), nazwisko(-a) lub nazwa 
adres(-y) zamieszkania lub siedziby 
nr tel. faxu, adres e-mail 

NB-7145/             /     
      wypełnia pracownik kancelarii PINB 

 
 
 
 
 
 

podpis(-y)  inwestora(-ów)  lub osoby(-ób) przez niego(-ch) upoważnionej(-ych) 

 
 
 

Ar II-             /                / 


