
Płock,  dnia   ......................................
............................................................

( nazwisko  i   imię  Inwestora )

............................................................
( adres  Inwestora )

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

...........................................................................
( telefon  kontaktowy do Inwestora)

Powiatowy  Inspektorat
Nadzoru  Budowlanego  w  Płocku

Plac  Dąbrowskiego  4
Z A W I A D O M I E N I E

o   przystąpieniu  do  robót  budowlanych

 1. Zgodnie  z art.  41 Ustawy z  dnia 7 lipca 1994 r. -  Prawo budowlane  ( tekst   jednolity Dz. U.  z 2019 roku, 

poz.  1186)  zawiadamiam  o  zamiarze  przystąpienia  do  robót   budowlanych  polegających  na: 

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

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

................................................................................................................................................................................................
( podać  rodzaj  obiektu  budowlanego,  typ  budynku,  określić technologię )

 2. Planowany  termin  rozpoczęcia  robót    ........-.........-201......roku    na  nieruchomości  położonej w Płocku przy 

ul.   ..........................................................   nr   ewid.  gruntu  ..............................na  nieruchomości   stanowiącej 

własność ........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................
( należy  podać  wszystkich Współwłaścicieli  działki ) 

 3. na   podstawie zgłoszenia* nr rej. ….............................................................. / udzielonego  pozwolenia  na  budowę 

decyzją*  nr  ...............................................  z   dnia  .........................................  wydaną  przez  Prezydenta  Miasta 

Płocka.

 4. Funkcję  Kierownika  budowy będzie wykonywać ...................................................................................................... 

zam.  ..........................................................................  tel. kontaktowy  .............................. Uprawnienia  budowlane 

nr ................................  wydane  przez  ........................................................................................................................

 5. Forma budownictwa (zaznaczyć właściwe):
 - indywidualne                                           - spółdzielcze            
 - komunalne                                               - społeczno – czynszowe                           - zakładowe  
 - przeznaczone na sprzedaż lub wynajem:

Liczba mieszkań Powierzchnia mieszkań
Na sprzedaż Na wynajem * Na sprzedaż Na wynajem

* – realizowane przez różnych inwestorów z zamiarem krótkoterminowego lub długoterminowego wynajmu mieszkań, w tym na podstawie umów 
najmu instytucjonalnego z dojściem do własności.
 6. W  załączeniu  przekazuję (zaznaczyć właściwe):

− Oświadczenie  Kierownika  budowy
− Oświadczenie  Inspektora  nadzoru  (jeśli  jest  ustanowiony)
− Kserokopie  uprawnień  budowlanych
− Aktualne  zaświadczenia  o  przynależności  do  Izby  Inżynierów  Budownictwa
− Informację zawierającą dane zamieszczone w ogłoszeniu (o którym mowa w art.42 ust.2 pkt  2) ,  dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia*
− Pełnomocnictwo + potwierdzenie wniesienia opłaty ( w przypadku ustanowienia pełnomocnika)

* Ogłoszenie (które kierownik budowy jest zobowiązany umieścić na budowie  lub rozbiórce w widocznym miejscu)  stosuje  się 
do  budowy  lub  rozbiórki,  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 
(art. 42 ust. 3A Prawa budowlanego).

     ..........................................................                                                  ...........................................................................
                        ( podpis  Inwestora )                                                                                                 (  podpis  i  pieczęć  Kierownika  budowy  )

Klauzula informacyjna: zgodnie z art. 13 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 ( Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja  
2016r.) - zwanego dalej RODO, tut. organ informuje, że administratorem przetwarzającym Pani(a) dane osobowe jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w 

Płocku – mieście na prawach powiatu, pl. Dąbrowskiego 4, 09-402 Płock, tel/fax: 24 3671651, e-mail: pinb@plock.eu



Płock,  dnia  .......................................

O Ś W I A D C Z E N I E 
( wypełnia  Kierownik  budowy / Inspektor  nadzoru* )

                                                                                                                                             * niepotrzebne  skreślić

         Ja,  niżej  podpisany ...........................................................................................................

zam. .................................  ul.  ...................................................  tel. .................................

legitymujący  się  dowodem  osobistym  nr.......................................................................

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

zgodnie  z  wymaganiami  art.  17  i  19   Ustawy   z   dnia   7   lipca  1994  roku 
-  Prawo   budowlane  (tekst  jednolity  Dz.  U.  z  2019  roku,  poz.  1186)  niniejszym 
zawiadamiam o  podjęciu  przeze  mnie  obowiązków  KIEROWNIKA  BUDOWY  / 
INSPEKTORA  NADZORU*

* niepotrzebne  skreślić

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

( podać  rodzaj  i  przeznaczenie  obiektu )

zlokalizowany w Płocku przy ul. ............................................... nr posesji .........................

numer  ewidencyjny  gruntu ................................................................................................. 

na nieruchomości  stanowiącej  własność ............................................................................

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

Oświadczam,  że  znane   mi   są   przepisy  obowiązujące  przy  wykonywaniu  robót 
budowlanych   (art.  22   i   art.  28  ustawy  Prawo   budowlane)  oraz   rygory   dotyczące 
odpowiedzialności  karnej  i  zawodowej  określone w  ww.  Ustawie.

Jednocześnie  oświadczam,  że  zgodnie  z  art. 41 ust. 4  ustawy Prawo budowlane 
został  sporządzony  plan  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  dla  ww.  budowy. 

Zgodnie z art. 42 ust.2 pkt 2 zobowiązuję się umieścić na budowie, obok tablicy 
informacyjnej,  ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i  ochrony 
zdrowia  opracowane  na  podstawie  informacji  zawartej  w  projekcie  budowlanym 
(zgodnie z art. 82b ust.1 pkt 2a projekt budowlany znajduje się w organie nadzoru).

Płock,  dnia  .....................................                                           ........................................................................ 
(podpis  i  pieczęć

Kierownika  budowy/Inspektora nadzoru)
* niepotrzebne  skreślić

załączone  druki  mają  jedynie  charakter  informacyjny  i  pomocniczy,  natomiast  nie  mają  charakteru  dokumentów 
obowiązujących.



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

(nazwisko i imię/nazwa Inwestora)

    .................................................................
(rodzaj obiektu bądź robot budowlanego)

    ................................................................
(adres zamierzenia budowlanego)

Informacja

o ogłoszeniu, o którym mowa w art. 42 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo 

budowlane ( jednolity tekst Dz. U. z 2019 roku, poz.1186)

Powyższe  ogłoszenie  umieszczone  będzie  na  terenie  budowy  w  sposób  trwały 

i zabezpieczony przed zniszczeniem.

...........................................................................
(  podpis  i  pieczęć  Kierownika  budowy  )

Ogłoszenie

1. Przewidywane terminy:

• rozpoczęcia

wykonywania robót budowlanych :             ............................. roku

• zakończenia

wykonywania robót budowlanych :             ............................. roku

2. Maksymalna liczba pracowników zatrudnionych na budowie ........... osób

3. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia znajduje się w .............................. 

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


