
Bielsko-Biała, dnia ...................................

................................................................
                             (inwestor)

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

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

................................................................
                              (adres)

POWIATOWY  INSPEKTORAT 

NADZORU  BUDOWLANEGO

dla Miasta Bielska-Białej

ZAWIADOMIENIE
o  terminie  rozpoczęcia  robót  budowlanych

Stosownie  do  art. 41 ust. 4  ustawy  z  dnia  7  lipca  1994r. – Prawo  budowlane  (tekst jednolity Dz.U. z
2020 r. poz. 1333) zawiadamiam, że z dniem ……… zamierzam  przystąpić  do rozpoczęcia  robót  budowlanych
obejmujących  ………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
na   terenie   działki   nr....………….……….Obręb……………………...  położonej   w   Bielsku-Białej  przy
ul……………………………………................................................................................. nr ….…….………………..
zgodnie z decyzją pozwolenia na budowę nr ..…………………  z  dnia  ………………………………………..
znak  …........…...………………………………………………………………………..  /albo  zgodnie  ze
zgłoszeniem budowy/przebudowy (i projektem budowlanym) z dnia …................................................
znak …........................................................................................................................................................

Informacja wskazująca imiona i nazwiska osób, które będą sprawować funkcje techniczne na budowie:

1. Kierownik budowy (robót)*: 

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

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

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

2. Inspektor/rzy* nadzoru inwestorskiego (jeżeli został  on ustanowiony)

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

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

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

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)



załączam:

 kopię zaświadczenia o wpisie kierownika budowy na listę członków właściwej izby samorządu 
zawodowego,

 kopię zaświadczenia o wpisie inspektora nadzoru inwestorskiego na listę członków właściwej izby 
samorządu zawodowego,

 kopię decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych kierownika budowy,
 kopię decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych inspektora nadzoru inwestorskiego,
 oświadczenie projektanta i projektanta sprawdzającego o sporządzeniu projektu technicznego, dotyczącego

zamierzenia budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem 
zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno - budowlanym oraz 
rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia budowlanego.

 kopię ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę albo potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, o którym 
mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2-4, lub  zgłoszenia instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt lit. d



……………….…………………
miejscowość i data

O Ś W I A D C Z E N I E

projektanta o sporządzeniu projektu technicznego

Ja, niżej podpisany/a ………………………………………………………..………………...

zamieszkały/a …………………………………………………………………………………

przy ul. …………………………………………………………………………………………

OŚWIADCZAM

Sporządziłem projekt techniczny dotyczący zamierzenia budowlanego:  ....………………………...

…………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………

położonego na działce nr ewid………………………………………………………….... w 

miejscowości………………………………………………………...............................

Projekt  techniczny  sporządzony  został   zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  zasadami  wiedzy

technicznej,  projektem  zagospodarowania  działki  lub  terenu  oraz  projektem  architektoniczno  -

budowlanym oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia budowlanego.

          …………………………………….
                (podpis projektanta)



……………….…………………
miejscowość i data

O Ś W I A D C Z E N I E

projektanta sprawdzającego o sporządzeniu projektu technicznego

Ja, niżej podpisany/a ………………………………………………………..………………...

zamieszkały/a …………………………………………………………………………………

przy ul. …………………………………………………………………………………………

OŚWIADCZAM

3. Sporządziłem projekt techniczny dotyczący zamierzenia budowlanego:  ....

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

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………

położonego na działce nr ewid………………………………………………………….... w 

miejscowości………………………………………………………...............................

4. Projekt techniczny sporządzony został  zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy

technicznej,  projektem  zagospodarowania  działki  lub  terenu  oraz  projektem  architektoniczno  -

budowlanym oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia budowlanego.

          …………………………………….
   (podpis projektanta sprawdzającego)


	 POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO

