
Nr rej.     ……………………………………….                           Sosnowiec, ........................................... 
                                    (wypełnia organ) 

 

Inwestor :                                                                                 Powiatowy Inspektorat Nadzoru 

 

..............................................................................                          Budowlanego w Sosnowcu 

                                     

..............................................................................                         ul. Mościckiego 14; 41-200 Sosnowiec 
(wymienić jednostkę lub osobę zawiadamiającą i adres) 

 

Telefon kontaktowy: ............................................                                   
 

 

 

ZAWIADOMIENIE O ZAMIERZONYM TERMINIE 

ROZPOCZĘCIA ROBÓT BUDOWLANYCH - BUDOWLI 

(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) 
 

 

Na podstawie art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity – Dz. U. z 2018r. 

poz. 1202 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o zamiarze przystąpienia do wykonania robót 

budowlanych  

 

w dniu .................................... 20….........r. na nieruchomości położonej w Sosnowcu  

 

przy ul. ................................................. nr ...............   nr działki .................................. obręb ………………... 

 

stanowiącej własność ........................................................................................................................................... 
(wymienić właściciela) 

 

na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę  nr / zgłoszenia nr ......................... z dnia.................................. 

 

............................................................................................................................................................................... 
( podać przedmiot pozwolenia / zgłoszenia) 

 

Dane techniczne; 

Kubatura [m
3
]:  ............................. 

Pojemność [m
3
]: ............................. 

Długość [m]:   ............................. 

Szerokość [m]  ............................. 

Wysokość [m]  ............................. 

Kategoria obiektu, symbol PKOB ............................................. 

 

1) Funkcję kierownika budowy będzie wykonywał ...........................................................................................  

którego oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy załącza się. 

Uwaga:  

Wniosek należy wypełnić dużymi drukowanymi literami. 

 



 

2) Funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego będzie wykonywał……………………………………………  

którego oświadczenie o podjęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego załącza się. 

3) Zawiadomiłem projektanta  
 

.......................................................................................................................................................................... 
(wymienić projektanta, adres) 

 

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

o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych. 

 

 

.................................................................................... 
(podpis inwestora) 

 

 

 

Przedkładam następujące załączniki: 

1. decyzja o pozwoleniu na budowę / zgłoszenie do wglądu 

2. oświadczenie kierownika budowy o podjęciu obowiązków 

3. oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego o podjęciu obowiązków 

4. kserokopie uprawnień w/w osób oraz zaświadczeń o przynależności do izby samorządu zawodowego. 

5. pełnomocnictwo osoby działającej w imieniu inwestora. 

 

 

Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (jednolity tekst 

– Dz.U. 2016 poz. 922 z późniejszymi zmianami) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Powiatowy 

Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sosnowcu ul. Mościckiego 14 danych dotyczących mojej osoby w 

celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego (dotyczy osób fizycznych). 

 

 

 

.................................................................................... 
(podpis inwestora) 

 

 

 

 

 

 

 

Informujemy, że: 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 

w Sosnowcu  z siedzibą przy ul. Mościckiego 14  w Sosnowcu 41-200 tel. 32 2960684 adres e-mail: 

pinb@um.sosnowiec.pl  2. Celem zbierania i przetwarzania danych jest przeprowadzenie postępowania 

administracyjnego. 3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania,  a także prawo 

sprzeciwu  oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych). 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa oraz 

strony postępowania administracyjnego.   5. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do 

państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.  6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z 

przepisami o archiwizacji. 

 

Uwaga:  

Przy prowadzeniu robót budowlanych, do kierowania którymi jest wymagane 

przygotowanie zawodowe w specjalności techniczno-budowlanej innej niż posiada 

kierownik budowy, inwestor jest zobowiązany zapewnić ustanowienie kierownika robót 

w danej specjalności. 

mailto:pinb@um.sosnowiec.pl

