
 Pruszcz Gdański dnia, .................................. 
 

................................................................... 
             (imię i nazwisko) 
 
................................................................... 
              (adres zamieszkania) 
 
.................................................................... 
 
.................................................................... 
                     (nr telefonu) 

 
 

 
 

ZAWIADOMIENIE 
o terminie rozpoczęcia robót budowlanych 

(składane w urzędzie z 7 dniowym wyprzedzeniem) 
 

Zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (tekst jednolity:             
Dz.U. Nr 156, z 2006r poz 1118) 
 

Z a w i a d a m i a m  
 

,że w dniu ......................................................................... na podstawie pozwolenia na budowę  

nr AB. ........................................................................................................................................... 

z dnia ............................................................. zamierzam rozpocząć roboty budowlane 

dotyczące: ..................................................................................................................................... 

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

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

na posesji położonej w ................................................................................................................. 

przy ul. .......................................................................................................nr .............................. 

działka nr ...................................................................................................................................... 
 
W załączeniu: 
1. Oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi) oraz: 
 zaświadczenie właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzające wpis na listę członków 
 kserokopia decyzji stwierdzającej przygotowanie zawodowe 

2. W przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego: 
Oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru 
inwestorskiego oraz: 
 zaświadczenie właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzającym wpis na listę członków 
 kserokopia decyzji stwierdzającej przygotowanie zawodowe 

3. Informacja zawierającą dane zamieszczone w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt. 2 
4. Kserokopia decyzji o pozwoleniu na budowę (do wglądu oryginał pozwolenia z klauzulą prawomocności) 

 
                

 

podpis inwestora 
 

Pouczenie  
Zgodnie z powołaną na wstępie ustawą Prawo budowlane, inwestor jest zobowiązany zawiadomić właściwy 
organ o każdej zmianie kierownika budowy (robót), inspektora nadzoru inwestorskiego oraz projektanta 
sprawującego nadzór autorski, załączając ich oświadczenia i podając od kiedy nastąpiła zmiana 
 

Verte  

POWIATOWY INSPEKTORAT 
NADZORU BUDOWLANEGO  

W POWIECIE GDAŃSKIM 
ul. Wojska Polskiego 16 
83-000 Pruszcz Gdański 



Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Powiecie Gdańskim ul. Wojska Polskiego 16 83-000 Pruszcz Gdański, pokój nr 224 
tel./fax 058-683-54-11 

pinb.pruszcz@gda.winb.gov.pl                http://bip.pruszcz.gda.winb.gov.pl 

 

 

INFORMACJA 
zawierająca dane, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt. 2 Prawa budowlanego: 

1. przewidywany termin rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych: 

od…………………………....…..…...……….………. do…………………..…...……....………….………. 

2. maksymalna liczba pracowników zatrudnionych w poszczególnych okresach na budowie: 

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

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

3. plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia został sporządzony*) / nie został sporządzony *) 

 

 

 

podpis inwestora 
 
*) niepotrzebne skreślić 

 

 

Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, stosuje się do budowy lub rozbiórki, na której przewiduje się 

prowadzenie robót budowlanych trwających dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie zatrudnienie co najmniej 

20 pracowników albo na których planowany zakres robót przekracza 500 osobodni. 

 


