
znak sprawy: ………………………..… 
                                                                                                           wypełnia organ  

*)   niepotrzebne skreślić  

**)  jeżeli uzyskał(a)  taką decyzję po wprowadzeniu do CRUB ( centralnego rejestru uprawnień budowlanych )  

***) wypełnić, o ile ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego jest obowiązkowe albo nadzór ten ustanowiono 
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......................................................... ……………………..., dnia ....................... 
(nazwisko i imię inwestora / nazwa inwestora) 

                                                      (miejscowość) 

......................................................... 
(adres zamieszkania/ siedziba) 

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

    

......................................................... 
                             (telefon) 

......................................................... 
                            (e-mail) 

Powiatowy Inspektor  

Nadzoru Budowlanego 

Gorzowie Wlkp.  

ul. Józefa Pankiewicza 5-7 

66-400 Gorzów Wlkp. 

tel. 095 7330451 
 

Zawiadomienie 
o terminie rozpoczęcia robót budowlanych  

 

Zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (j.t.  

Dz.U.2016.290 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu ................................................ zamierzam 

rozpocząć roboty budowlane przy budowie .............................................................. 

....................................................................................................................................................... 
(określić nazwę i rodzaj zamierzenia budowlanego, rodzaj(e)  obiektu(-ów) bądź robót budowlanych) 

....................................................................................................................................................... 
(kategoria(e) obiektu(-ów) 

 

w miejscowości .................... ............ nr ewid. działki .......  ................................. na podstawie 

pozwolenia na budowę (roboty budowlane)/zgłoszenia o którym mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 

2b, 19a
*
 lub zgłoszenia przebudowy o którym mowa w art. 29 ust.2 pkt 1b ustawy Prawo 

budowlane
*
 wydanego przez/dokonanego w organie administracji architektoniczno – 

budowlanej
*
  

....................................................................................................................................................... 
(podać nazwę organu) 

nr decyzji ......................... znak: ................................................., z dnia. ...............................
*
 

znak głoszenia ............................... z dnia. ...................................
*
 

Robotami budowlanymi kierować będzie: ...................................................................................  

*Nadzór inwestorski sprawować będzie: .....................................................................................  

Jednocześnie oświadczam, że zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane                               

o zmierzonym terminie rozpoczęcia robót zawiadomiłem projektanta ....................................... 

....................................................................................................................................................... 
(imię, nazwisko i adres) 

sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem. 

 

............................................................ 
         (podpis inwestora lub osoby przez  nią upoważnionej) 

 

Pouczenie:   
Złożenie  niniejszego  zawiadomienia  nie  uprawnia  do  rozpoczęcia  robót  budowlanych,  o  ile decyzja  

o pozwoleniu  na  ich  wykonanie  nie  jest  ostateczna albo w przypadku wniesienia przez organ 

administracji architektoniczno-budowlanej sprzeciwu wobec zgłoszenia budowy (przebudowy). 



znak sprawy: ………………………..… 
                                                                                                           wypełnia organ  

*)   niepotrzebne skreślić  

**)  jeżeli uzyskał(a)  taką decyzję po wprowadzeniu do CRUB ( centralnego rejestru uprawnień budowlanych )  

***) wypełnić, o ile ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego jest obowiązkowe albo nadzór ten ustanowiono 
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Załączniki:  
1. Oświadczenie kierownika budowy stwierdzające sporządzenie planu BIOZ oraz przyjęcie 

obowiązków oraz załączone dokumenty o których mowa w art. 12 ust. 7 ustawy  (kopia    

decyzji CRUP
**

 lub uprawnień budowlanych + aktualne zaświadczenie z właściwej izby                   

z terminem ważności). 

2. Oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego stwierdzające przyjęcie obowiązków oraz 

załączone dokumenty o których mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane (kopia 

decyzji   CRUP
**

 lub uprawnień budowlanych + zaświadczenie z właściwej izby z terminem 

ważności).
***

 

3. Informację zawierającą dane w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt. 2 ustawy 

4. W razie potrzeby upoważnienie od inwestora z opłatą skarbową.
*
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


