
 

…………………………………………………  ………………………………………………..….. 
   / miejscowość, data / 

………………………………………………… 
 

………………………………………………… 
 

………………………………………………… 
     / imię i nazwisko lub nazwa instytucji, adres, telefon*  / 

       Powiatowy Inspektorat Nadzoru  

       Budowlanego w Sokołowie Podlaskim 
 

 

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

o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych,  

na które jest wymagane pozwolenie na budowę. 
 

Pozwolenie na budowę: Nr ....................................................  z dnia .............................................  

Roboty  budowlane: .......................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………….. 
/ budowa, przebudowa, montaż, remont, rozbiórka obiektu budowlanego - zgodnie z pozwoleniem na budowę /   

              
         Na podstawie art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku - Prawo budowlane                

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.),  zawiadamiam ,  że w dniu .........................................  

zamierzam rozpocząć ww. roboty budowlane na działce / działkach**  nr ewidencyjny 

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

w miejscowości ………....……………………… przy ul. ……..……………................................ 

gmina ………………..………………………………….…. 

Kierownikiem budowy będzie ……………………………………………………..……….……. 

Inspektorem nadzoru będzie ...…………………………………………………………..…….…. 
 

 

Budynki mieszkalne 

przeznaczone na 

sprzedaż                              

i wynajem*** 

liczba mieszkań powierzchnia mieszkań (m2) 

na sprzedaż na wynajem na sprzedaż na wynajem 

    

 

 

.................................................... 
                   / podpis inwestora / 

W załączeniu przedkładam: 

1. oświadczenie kierownika stwierdzające  sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

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

mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane; 

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

stwierdzające przyjęcie  obowiązków pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami  

budowlanymi,  a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane; 

3.  informację zawierającą dane zamieszczone w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt. 2 ustawy 

Prawo budowlane.      
 
* Informacja o numerze telefonu jest nieobowiązkowa. Wpisując numer telefonu wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych 

osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)). Może Pani/Pan w każdym czasie wycofać zgodę poprzez złożenie pisemnego 

oświadczenia na adres korespondencyjny: ul. Armii Krajowej 4, 08-300 Sokołów Podlaski lub na adres e-mail: pinb@powiat-sokolowski.pl, co 

nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych dokonanego przed wycofaniem zgody. 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, ul. Armii Krajowej 4, 08-300 Sokołów 

Podlaski. Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w celu przyjęcia zawiadomienia o 

zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są 
dostępne w siedzibie Administratora. 

** niepotrzebne skreślić  

*** tabelę należy wypełnić, jeżeli dotyczy przedmiotowej inwestycji. 

mailto:pinb@powiat-sokolowski.pl


 

 

I N F O R M A C J A 

 

zawierająca dane zamieszczone w ogłoszeniu, o którym mowa  

w  art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane. 

 
 

Pozwolenie na budowę: Nr.....................................................  z dnia..............................................  

 

Roboty  budowlane: .......................................................................................................................... 

 

…………………………………………………………………………………………………….. 
 /budowa, przebudowa, montaż, remont, rozbiórka obiektu budowlanego - zgodnie z pozwoleniem na budowę /                

 

 

 

 

1. Przewidywany termin rozpoczęcia wykonywania robót budowlanych:   ……………….……. 

2. Przewidywany termin zakończenia wykonywania robót budowlanych:  ……………….……. 

3. Maksymalna liczba pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych okresach: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

4. Informacja dotycząca planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia: plan bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia, o którym mowa w art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo 

budowlane,  został / nie został *  sporządzony. 
 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

.................................................... 
              / podpis inwestora / 

 


