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

o terminie rozpoczęcia robót budowlanych  

 

Zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane  (t. j. Dz.U.  z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.) 

 

Zawiadamia się, że w dniu ............................. zostaną rozpoczęte roboty budowlane polegające   na  

 

budowie (inwestycja):............................................................................................................................ 

 

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

na nieruchomości położonej w miejscowości………………………………………………………… 

 

przy ul. .........................................................gmina..........................................nr dz. ........................... 
 

Roboty   budowlane   zostaną    wykonane   na   podstawie    pozwolenia  na   budowę  udzielonego  

decyzją  Starosty Mogileńskiego  z dnia.............................. znak: ....................................................... 

lub zgłoszenia budowy/przebudowy (i projektem budowlanym) z dnia……………………………... 

znak……………………………………………………………………………………………........... 
   Obowiązki kierownika budowy  pełnić będzie: 

 

.............................................................................................................................................................. 
                                                                                  (imię i nazwisko – adres) 

                   Obowiązki inspektora nadzoru  pełnić będzie: 

 

..............................................................................................................................................................                                                                                      
                                                                             (imię i nazwisko – adres) 

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

      

    ............................................................ 
       podpis  inwestora lub osoby przez niego upoważnionej     

                                                                                     (czytelny) 

Pouczenie:  

  Złożenie niniejszego zawiadomienia nie uprawnia do rozpoczęcia robót budowlanych o ile decyzja o pozwoleniu 

  na ich wykonanie nie jest ostateczna. 

 

W załączeniu przedkładam : 

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

oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), a także zaświadczenie o 

przynależności do izby samorządu zawodowego, 

2. w przypadku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego – oświadczenie inspektora nadzoru 

inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami 

budowlanymi, a także zaświadczenie o przynależności do izby samorządu zawodowego, 

3. Informacja zawierająca dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 42 ust.2 pkt.2 

4. kserokopia decyzji pozwolenia na budowę/potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia budowy ,o której mowa w art. 29 

ust. 1 pkt 1a , 2b i 19a lub zgłoszenia przebudowy ,o której mowa w art. 29 ust. 2 pkt. 1b. 

 

                                                       PROSZĘ WYPEŁNIĆ CZYTELNIE                                         VERTE 
 


