
PROSZĘ WYPEŁNIĆ CZYTELNYM, DRUKOWANYM PISMEM 
DOKUMENTY PROSIMY SKŁADAĆ W BIAŁYCH WIĄZANYCH PAPIEROWYCH TECZKACH 

 
Nr PINB.WIK.400……………………                                                                Gniezno, dnia…………………...… 
                 (Wypełnia organ) 
 

Inwestor: 
………………………………….…    
…………………………………….                                                           
…………………………..…………                                                                        
…………………………………..…                                                                                
(dane inwestora, adres zamieszkania  numer telefonu) 
 

 
 

 
Z A W I A D O M I E N IE 

o zamierzonym terminie przystąpieniu do wykonania robót budowlanych/rozbiórkowych* 
 
      Stosownie do art.41 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 243  

z 2010r. poz. 1623 z póz. zm.) zawiadamiam, że w dniu ………………………………… zamierzam przystąpić  

do wykonania robót budowlanych/rozbiórkowych* obejmujących ……………….……………………………………… 

………………………………………………………………………………………….………………………………….., 

na nieruchomości położonej w …………………………………………………………………………………………. 

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

(nr ewid. działki ................................),obręb……..……zgodnie z decyzją pozwolenia na budowę/zgłoszeniem budowy* 

Nr …………………………………………….……… z dnia…………..……..…………… znak………….…………….. 

Obowiązki kierownika robót budowlanych/rozbiórkowych*) pełnić będzie  

................................................................................................................................................................................................ 
(dane personalne kierownika robót)

 

Nadzór inwestorski pełni*. 

................................................................................................................................................................................................                     
(dane personalne inspektora nadzoru inwestorskiego) 

 

Jednocześnie oświadczam , że zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy – Prawo Budowlane, o zamierzonym terminie rozpoczęcia 
robót zawiadomiłem projektanta ……..............................……………….………………………………………………  
                                                                                                      (imię, nazwisko i adres) 
sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem. 

Ilość lokali mieszkalnych w budynku (dotyczy nowobudowanych budynków mieszkalnych 
wielorodzinnych) ………. 
                                      

 ……………..................................................... 
                                                                                              Podpis inwestora lub osoby przez niego upoważnionej 

Pouczenie:  
-Złożenie niniejszego zawiadomienia nie uprawnia do rozpoczęcia robót budowlanych o ile decyzja o pozwoleniu 
  na ich wykonanie nie jest ostateczna. 
-Wypełnić, o ile ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego jest obowiązkowe albo nadzór ten ustanowiono  
  fakultatywnie 

 
W załączeniu przedkładam: 
1. Ksero decyzji o pozwoleniu na budowę /potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia budowy* 
2. Oświadczenie kierownika budowy (robót) zgodnie z art. 41 ust. 4 pkt 1 z dnia………………………..…….. 
3. Oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 41 ust. 4 pkt2* 1 z dnia…………………….. 
4. Informacja zatwierdzająca dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b 

                                                                                 
*) niepotrzebne skreślić 
 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Gnieźnie. 
Dalsze informacje dotyczące ochrony Pani/Pana danych osobowych znajdują się na stronie internetowej pod 
adresem http://www.pinb.powiat-gniezno.pl/rodo/ 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 
   ul. Tadeusza Kościuszki 7 
   62-200Gniezno 
   tel. 61 424-07-85 
   www.pinb.powiat-gniezno.pl 
 


