
                                               PINB. 7352/       /           /          /11                  to pole wypełnia pracownik Inspektoratu 

Załącznik Nr 1        …………………….…., dnia ………............. 
               (miejscowość)                                   (data) 

Inwestor: ………………………………………………. 
Adres: ………………………………………………..… 
…………………………………………………………. 
Tel. Kontaktowy: ……………………………………… 
 

Powiatowy Inspektor  
Nadzoru Budowlanego 
ul. Legionów 78 
05-200 Wołomin 
 

Stosownie do art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.  – Prawo budowlane  
(Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 – z późn. zm.) 

z a w i a d a m i a m 

że w dniu ………………………………… przystępuję do robót budowlanych …………………… 
…………………………………………………………………………………………………………... 

(podać rodzaj obiektu) 
 

na działce ewidencja nr …………………. obręb …………… w ………………………..……….…… 
(miejscowości) 

gmina: ……………………………….. przy ulicy: ………………………………………………….. . 
Na wykonanie powyższych robót uzyskałem decyzję o pozwoleniu na budowę: 

Nr ………………..  znak : ……..………………………………………..… z dnia: ………………….. 
Decyzja stała się ostateczna dnia: …………………………………………….. r.  
 

Dane powierzchniowo – kubaturowe budynku: 
1. pow. zabudowy   - ……………………………………..m2 
2. pow. użytkowa               - ……………………………………..m2 
3. kubatura   - ……………………………………..m3 
4. ilość izb (pokoje + kuchnia)      - ……………szt. 
5. ilość lokali mieszkalnych:         - ……………szt. 

 

Przewiduje się/ nie przewiduje się prowadzenia robót*: 
- trwających dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie zatrudnienie co najmniej 20 pracowników, 
- na których planowany zakres robót przekracza 500 osobodni. 
 

 
………………………………………………………………………… 
            (czytelny podpis Inwestora/-ów lub osoby przez niego upoważnionej) 

 
W załączeniu: 

1. Oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania 
budową (robotami budowlanymi), a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust 7 oraz kserokopia uprawnień i przynależności do właściwej izby 
samorządu zawodowego -> załącznik 2. 

2. Oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, 
w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego, a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust 7 oraz kserokopia uprawnień i przynależności do 
właściwej izby samorządu zawodowego -> załącznik 3. 

3. W razie potrzeby informację zawierającą dane zamieszczone w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2. Prawa budowlanego. 
4. Oryginał prawomocnej decyzji udzielającej pozwolenie na budowę (do wglądu). 
5. Kserokopie z aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców – KRS (osoby prawne). 
6. W przypadku korzystania z pełnomocnictwa – oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z potwierdzeniem 

uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa (zwolnione od opłaty skarbowej jest pełnomocnictwo udzielane m.in. małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu 
lub rodzeństwu). 
Ponadto prosi się o przedłożenie kserokopii ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. 

*Niepotrzebne skreślić 


