PINB

................................................................................................................
(numer rejestru organu nadzoru budowlanego)

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

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

miejscowość
.....................................................................................
nazwa / imię i nazwisko inwestora

data

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

POWIATOWY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

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

W POWIECIE STAROGARDZKIM

.....................................................................................
adres inwestora

ul. Mickiewicza 9
83-200 Starogard Gdański

....................................................................................
telefon kontaktowy

Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych,
na które jest wymagane pozwolenie na budowę,
zgłoszenie budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a,
lub zgłoszenie przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1b Prawa budowlanego
Stosownie do art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(Tekst jedn. Dz. U. z 2016 roku, poz. 290 ze zm.) zawiadamiam, iż w dniu ...........................
zamierzam rozpocząć roboty budowlane w oparciu o:


decyzję pozwolenia na budowę numer ...................................................z dnia ........................



zgłoszenie budowy numer .................................................................... z dnia .........................



zgłoszenie przebudowy numer .............................................................. z dnia ........................

wydaną/e przez ......................................................................................................................................
obejmujące .............................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
na nieruchomości w miejscowości ........................................................................................................
przy ul. ....................................................................................................., nr domu ..............................
nr działki ................................................................................ (obręb ewidencyjny nr........................).
Informacja zawierająca dane, o których mowa wart. 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 dot. planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia: plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia został
sporządzony/ nie został sporządzony* przez kierownika budowy.

.............................................................
(czytelny podpis inwestora)
W załączeniu:
1.

2.

3.

Oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia oraz przejęcie obowiązków kierowania budową (robotami budowlanymi), a także decyzję o wpisie
do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane** oraz zaświadczenie o wpisie na listę
członków właściwej izby samorządu zawodowego;
W przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego – oświadczenia inspektora nadzoru inwestorskiego,
stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienie nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi,
a także a także decyzję o wpisie do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane**
oraz zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego;
Kserokopia decyzji pozwolenia na budowę/zgłoszenia.

* niepotrzebne skreślić
** na podstawie art.104 ustawy Prawo budowlane, osoby, które otrzymały uprawnienia budowlane bądź stwierdzenie przygotowania
zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 stycznia 1995 roku,
zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie – dołączają odpis posiadanych uprawnień budowlanych.

