
............................................................................                   Rzeszów, dnia ........................... 20...... r.

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

............................................................................
     POWIATOWY INSPEKTOR
     NADZORU BUDOWLANEGO 

           DLA MIASTA RZESZOWA
                  35-005 Rzeszów, ul. Bardowskiego 2

         tel./fax 17 74-84-350

ZAWIADOMIENIE
o terminie rozpoczęcia robót budowlanych

1. Stosownie  do art.  41  ust.  4  ustawy z  dnia  7  lipca  1994 r.  –  Prawo budowlane (Dz.U.  z  2013 r., 
poz.1409 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że w dniu ............................ 20......... r. przystępuję do 
budowy obiektu(ów)(robót budowlanych) ……………………………………………………………………

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

. . .............................................................................................., objętego(ych) pozwoleniem na budowę decyzja 

nr ………….. z dnia ............. 20..... r. znak sprawy A……………………………….

2. Przedkładam kserokopię decyzji pozwolenia na budowę

         Decyzja ostateczna:                                                                  *   Niepotrzebne skreślić

Kierownikiem budowy (robót) będzie: ..........................................................................................................,
zamieszkały: ....................................................................................................................................................,
posiadający uprawnienia budowlane w specjalności ....................................................................................., 
nr ......................................................................................................................................................................

Inspektorem nadzoru inwestorskiego będzie: .......................................................................................,
zamieszkały: ....................................................................................................................................................,
posiadający uprawnienia budowlane w specjalności ......................................................................................, 
nr .......................................................................................................................................................................

Do zawiadomienia dołączam:
□ I.  Oświadczenie  kierownika budowy (robót  budowlanych)  o  przyjęciu  obowiązku kierowania 

budową (robotami budowlanymi).

............................................................................                         Rzeszów, dnia ........................... 20....... r.

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

............................................................................
Niniejszym oświadczam, że:

1....................................................................................................................................................................................
przyjąłem(am) obowiązek kierowania budową (robotami budowlanymi):.....................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
na działce nr ................................................................................................................... obr. ................................
w Rzeszowie przy ul. ................................................................................................................................................
objętą(tymi)  pozwoleniem  na  budowę  decyzja  nr  …………..  z  dnia  ............. 20..... r.  znak  sprawy 
A……………………………….

2. sporządziłem(am) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

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

□ II.  Zaświadczenie  właściwej  izby  zawodowej  potwierdzające  wpis  na  listę  jej  członków 
kierownika budowy oraz kopię uprawnień budowlanych.

(Inwestor – imię i nazwisko/nazwa osoby prawnej, adres, nr telefonu)

(wpisać obiekt budowlany lub całe zamierzenie budowlane na które udzielono pozwolenia na budowę)

wymienić specjalność

nr uprawnień budowlanych

podpis i pieczęć imienna z numerem uprawnień 
budowlanych kierownika budowy lub robót budowlanych

adres

nr uprawnień budowlanych

Imię i nazwisko

wymienić specjalność

nr uprawnień budowlanych

 NIETAK



□ III.  Oświadczenie  inspektora  nadzoru  inwestorskiego  o  przejęciu  obowiązku  pełnienia 
nadzoru inwestorskiego nad budową (robotami budowlanymi).

............................................................................                         Rzeszów, dnia ........................... 20...... r.

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

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

Niniejszym oświadczam, że:
1. przyjąłem(am)  obowiązek  pełnienia  nadzoru  inwestorskiego  nad  budową  (robotami 

budowlanymi):...........................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

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

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

na działce nr ................................................................................................................... obr. .......................
w Rzeszowie przy ul. ....................................................................................................................................,
objętą(tymi)  pozwoleniem  na  budowę  decyzja  nr  …………..  z  dnia  ............. 20..... r.  znak  sprawy 
A……………………………….

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

□ IV.  Zaświadczenie  właściwej  izby  zawodowej  potwierdzające  wpis  na  listę  jej  członków 
inspektora nadzoru inwestorskiego oraz kopię uprawnień budowlanych.

□ V.  Informację  zawierającą  dane  dotyczące  bezpieczeństwa  pracy  i  ochrony  zdrowia  (m.in.  
zakres  rodzajów  robót  budowlanych  stanowiących  zagrożenie  bezpieczeństwa  i  zdrowia 
ludzi,  czas  prowadzenia  robót,  ilość  jednocześnie  zatrudnionych  pracowników  lub 
ilość  osobodni  niezbędnych  do  zakresu  robót,  sposób  zapewnienia  bezpieczeństwa 
w trakcie prowadzenia robót).

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

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

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

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

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

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

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

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

Pouczenie

O zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę, należy zawiadomić co najmniej na 
7 dni przed ich rozpoczęciem. 

Powyższy druk ma charakter jedynie informacyjny i pomocniczy, natomiast nie ma charakteru dokumentu obowiązującego.

podpis i pieczęć imienna z numerem uprawnień 
budowlanych inspektora nadzoru inwestorskiego

adres

nr uprawnień budowlanych

Imię i nazwisko

podpis Inwestora 
lub osoby upoważnionej pełnomocnictwem do reprezentowania 

inwestora
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