
Grodzisk Mazowiecki, dnia ....................... 

Inwestor:  ........................................................ 

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

Adres:   ........................................................ 

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

Telefon:  ........................................................ 

E-mail:  ........................................................ 

Powiatowy Inspektorat  

Nadzoru Budowlanego  

w Grodzisku Mazowieckim  

ul. Daleka 11 

05-825 Grodzisk Mazowiecki 
 

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

o rozpoczęciu robót budowlanych 

 

Na podstawie art. 41 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity:   

Dz. U. z 2018r. poz. 1202) zawiadamiam, że z dniem ........................... rozpoczynam roboty 

budowlane, polegające na : .................................................................................................................... 

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

.........................................................( nazwa i rodzaj całego zamierzenia budowlanego) .........................................…... 
 

działka nr ewidencyjny ................................................. obręb .............................................................. 

położona w m. ............................................................ przy ulicy ......................................................... 

w zakresie objętym pozwoleniem na budowę / zgłoszeniem* nr .................................. 

dnia ............................................. , znak ................................................................................................ 

wydanym przez .................................................................................................................................... . 

 

Kierownikiem robót jest:  .................................................................................................................... . 
                                                                                                                                  (nazwisko i adres) 

Inspektorem nadzoru jest: .................................................................................................................... . 
                                                                                                                                   (nazwisko i adres) 
 

 

 

............................................................................. 
 (czytelne podpisy wszystkich inwestorów / pełnomocnika) 

 

Do zawiadomienia należy dołączyć: 
1). oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku 

kierowania budową (robotami budowlanymi), a także kserokopie decyzji uprawnień budowlanych i zaświadczenia właściwej izby samorządu 

zawodowego aktualne na dzień złożenia zawiadomienia o rozpoczęciu robót; 
2). w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego – oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku 
pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a także kserokopie decyzji uprawnień budowlanych i zaświadczenia właściwej 

izby samorządu zawodowego aktualne na dzień złożenia zawiadomienia o rozpoczęciu robót; 
3). kserokopia prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę, lub kserokopia zgłoszenia budowy/przebudowy przyjętego bez sprzeciwu, o którym 
mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a i w art. 29 ust. 2 pkt 1b. 
4). jeżeli takie ogłoszenie jest wymagane zgodnie z art. 42 ust. 3A Prawa budowlanego – informację zawierającą dane zamieszczone w 

ogłoszeniu, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Prawa budowlanego. 
 

 

* -  niepotrzebne skreślić 


