
    

        ………………………………………… 

miejscowość i data 

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego  

        w  Powiecie Wrocławskim                                        
ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław 

tel. 71 722-17-88, fax. 722-17-87 
          miejsce na pieczęć PINB 

 

ZAWIADOMIENIE O ROZPOCZĘCIU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

Wniosek należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta – hol główny (parter) 
tel. 071 722 17 88 (Kancelaria), fax. 071 722 17 87 

 

WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI 

A DANE IDENTYFIKACYJNE INWESTORA 

Imię i nazwisko lub nazwa instytucji/pieczęć:                                                                              Telefon: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Miejscowość: 

_____________________________________________________ 
Kod pocztowy: 

_________________________ 
Ulica*/Plac* 

______________________________________________ 
Nr domu: 

_______ 

Nr lokalu: 

_______ 

 

B DANE IDENTYFIKACYJNE PEŁNOMOCNIKA 

Imię i nazwisko lub nazwa instytucji/pieczęć: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
Miejscowość: 

_____________________________________________________ 
Kod pocztowy 

_________________________ 
Ulica*/Plac* 

______________________________________________ 
Nr domu: 

_______ 

Nr lokalu: 

_______ 
 

Na podstawie art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 

243 poz. 1623). 
 

ZAWIADAMIAM O ROZPOCZĘCIU ROBÓT BUDOWLANYCH** 

                                              W DNIU    ____ - ____ - ________ 
    ( Dzień - Miesiąc - Rok ) 
 

C DANE IDENTYFIKACYJNE INWESTYCJI 

Nazwa i rodzaj całego zamierzenia budowlanego, rodzaj obiektu bądź robót budowlanych: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Decyzja o pozwolenia na budowę nr: 

 
z dnia: 

 
Wydana przez: 

 

Miejscowość inwestycji: 

 
Ulica*/Plac* 

 
Nr domu: 

 
Nr lokalu: 

 

Nr działki: 

 

Arkusz mapy: 

 
Obręb: 

 
Nr działki: 

 
Arkusz mapy: 

 
Obręb: 

 



    

 

 

 

Informacje dodatkowe (dotyczy wyłącznie budynków):  
 

Rodzaj budynku Ilość budynków Liczba mieszkań w budynku 

Budynek jednorodzinny   

Budynek wielorodzinny   

 

 

 

 

________________________ 

podpis inwestora lub osoby przez niego 

upoważnionej 

 

 

 

 

 

OPŁATA SKARBOWA 

Zgodnie z ustawą z 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006r., Nr 225, poz. 1635): 

 

I. Opłacie skarbowej nie podlega dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz 

zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego,  

II. Opłacie skarbowej nie podlega pełnomocnictwo: 

a. udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu 

b. poświadczone notarialnie  

c. jeżeli mocodawcą jest jeden z podmiotów wymienionych poniżej (pkt III),  

III. Z opłaty skarbowej zwolnione są: 

a. jednostki budżetowe 

b. jednostki samorządu terytorialnego 

c. organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek o dokonanie 

czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia – wyłącznie w 

związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 

Opłatę skarbową należy uiścić: 

- na numer konta Urzędu Miejskiego: 03 10902398 0000000608003288 

- w kasie Urzędu Miejskiego, ul. Zapolskiej 2/4 Wrocław 
 

____________________________________________________________________________________________________

*niepotrzebne skreślić 

**inwestor jest zobowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest wymagane 

pozwolenie na budowę, właściwy organ oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z 

projektem, co najmniej 7 dni przed ich rozpoczęciem. 

D DO WNIOSKU DOŁĄCZAM* Ilość 

1. 
Kserokopia decyzji udzielającej pozwolenia na budowę/rozbiórkę/przebudowę ( wraz z 

pieczątką o ostateczności decyzji !! ) 

 

2. Oświadczenie kierownika budowy w oryginale.   

3. 
Zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego kierownika budowy 

– kserokopia. 

 

4. Decyzja stwierdzająca przygotowanie zawodowe kierownika budowy – kserokopia.  

5. 
Oświadczenie inspektora nadzoru (w przypadku nałożenia takiego obowiązku w decyzji 

pozwolenia na budowę) w oryginale 

 

6. 
Zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego inspektora nadzoru 

- kserokopia. 

 

7. Decyzja stwierdzająca przygotowanie zawodowe inspektora nadzoru – kserokopia.  

8. 
Informacja o danych zamieszczonych w zgłoszeniu ( znajduje się na odwrocie formularza 

oświadczenia kierownika budowy) w oryginale. 

 

9. Pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu inwestora (opłata skarbowa 17 zł)  


