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POWIATOWY INSPEKTORAT 

NADZORU BUDOWLANEGO  

w Powiecie Nowodworskim 
Ul. Sikorskiego 23, 

82-100 Nowy Dwór Gdański 
 

ZAWIADOMIENIE 

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 (tekst jednolity – Dziennik 

Ustaw z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że zamierzam rozpocząć 

budowę/roboty budowlane* polegające na: 

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

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

..................................................................................................................................................................................... 
(wymienić pełen zakres robót zgodny z przyjętym zgłoszeniem bądź wydaną decyzją pozwolenie na budowę) 

w oparciu o przyjęte zgłoszenie budowy bądź decyzję o  pozwoleniu na budowę wydaną przez:  

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

w dniu ......................... nr ............................................................... na terenie działki nr ..................................... 

nr obrębu geodezyjnego ................................, położonej w ................................................................................. 

przy ul. ...................................................................................................................................................................... 

Informacja zawierająca dane, o których mowa w art. 41 ust. 4 pkt 3 ustawy Prawo budowlane: 

1. -przewidywany termin rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych: od......................do.......................... 

2. -maksymalna liczba pracowników zatrudnionych na budowie: .................. osób 

3. -informacja dotycząca planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia: plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia został 

sporządzony/*nie został sporządzony. 

 

Załączniki: 

1. oświadczenie kierownika budowy, stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi) i zaświadczenie wydane przez izbę 

samorządu zawodowego o wpisie na listę członków (o którym mowa w art. 12 ust. 7) oraz decyzję o wpisie do 

centralnego rejestru o którym mowa w art. 88a ust.1 pkt 3 lit.a 

2. w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego - oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, 

stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, 

a także zaświadczenie wydane przez izbę samorządu zawodowego o wpisie na listę członków (o którym mowa 

w art. 12 ust.7) oraz decyzję o wpisie do centralnego rejestru o którym mowa w art. 88a ust.1 pkt 3 lit.a. 

* niepotrzebne skreślić 

....................................... 
(podpis)

 


