............................................................
(imię i nazwisko inwestora/inwestorów)

Grudziądz, dnia .....................................

............................................................
............................................................
(adres zamieszkania)
............................................................
(nr telefonu)
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO
Powiatu Grudziądzkiego
ul. Małomłyńska 1, 86-300 Grudziądz

ZAWIADOMIENIE
O ZAMIERZONYM TERMINIE ROZPOCZĘCIA ROBÓT BUDOWLANYCH,
NA KTÓRE JEST WYMAGANE POZWOLENIE NA BUDOWĘ.
Zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.), zawiadamiam,
że w dniu
zamierzam rozpocząć budowę/
roboty budowlane (nazwa inwestycji) ……………………………………………………
………………………………………………………………..………………………………...
………………………………………………………………………….……………………….
na nieruchomości – działka nr ……………………..........................................................
położonej w miejscowości …………………………………………………………………..
na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę / zgłoszenia* robót
budowlanych Nr………………………….. z dnia …………………………………………
znak sprawy (nr w lewym górnym rogu)

AB.

wydanej/przyjętego* przez : Starostę Powiatu Grudziądzkiego.
Dziennik budowy nr

z dnia

Do wniosku dołączam :
Załącznik nr 1 : Oświadczenie kierownika budowy o przyjęciu obowiązku kierowania budową (robotami
budowlanymi) wraz z oryginałem do wglądu lub kserokopią odpowiednich uprawnień
budowlanych
oraz
zaświadczeniem wydanym przez właściwą izbę samorządu zawodowego z określonym terminem ważności.
Załącznik nr 2 : W przypadku gdy organ administracji architektoniczno-budowlanej nałożył w decyzji obowiązek
o ustanowieniu nadzoru inwestorskiego – oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego,
stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi,
wraz z oryginałem do wglądu lub kserokopią odpowiednich uprawnień budowlanych oraz zaświadczeniem
wydanym przez właściwą izbę samorządu zawodowego z określonym terminem ważności .
Załącznik nr 3 : Informację zawierającą dane zamieszczone w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 42 ust. 2
pkt 2 ustawy Prawo budowlane (dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia) - dotyczy
budowy, na której przewiduje się prowadzenie robót budowlanych trwających dłużej niż 30 dni roboczych
i jednocześnie zatrudnienie co najmniej 20 pracowników albo na których planowany zakres robót przekracza 500
osobodni (nie dotyczy obiektów liniowych).

Podpis inwestora/-ów
.............................................
POUCZENIE:
1. Niniejsze zgłoszenie należy przedłożyć w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego Powiatu Grudziądzkiego
przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót budowlanych..
2. W przypadku zmiany kierownika budowy, kierownika robót, inspektora nadzoru inwestorskiego lub projektanta
sprawującego nadzór autorski – inwestor dołącza do dokumentacji budowy oświadczenia o przejęciu obowiązków
przez ww. osoby.
3. Niedopełnienie powyższego, zgodnie z art. 93 pkt 4 ww. ustawy Prawo budowlane podlega karze grzywny.
*niewłaściwe skreślić

