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

                                                                
............................................................................... 
               /imię i nazwisko lub nazwa instytucji/ 

 

............................................................................... 
                                /adres, siedziba/                           
 
............................................................................... 

 
 Powiatowy Inspektorat  
 Nadzoru Budowlanego  
 w Białej Podlaskiej  

                                  ul. Brzeska 41, 21-500 Biała Podlaska    
 
 
 Działając zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2013r, 
poz. 1409 z późn. zm.), zgłaszam rozpoczęcie robót budowlanych (budowy-rozbiórki)* 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

/rodzaj inwestycji wymienionej w pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę/ 

w miejscowości .................................................................. przy ul. ..................................................... 
 
gmina ........................................................................ nr ewidencyjny działki ...................................... 
 
pozwolenie na budowę (rozbiórkę), zgłoszenie* Nr ...................., znak: .............................................  
 
z dnia ............................. 
 
Termin rozpoczęcia robót…………………........................................................................................... 
 
 Działając zgodnie z art. 41, ust. 4, pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca Prawo budowlane, składam 
informację zawierającą dane zamieszczone w ogłoszeniu dotyczącym bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia:  
1) przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia wykonywania robót budowlanych:  

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

.................................................................................................................................................. 
2) maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych okresach:  

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

.................................................................................................................................................. 
3) informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia:  

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

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

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

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

                                                                                                                       /podpis  inwestora lub osoby przez niego upoważnionej/ 

Załączniki:* 
- Oświadczenie kierownika budowy, 
- Zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego 



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

  / miejscowość, data / 

                                                         
O Ś W I A D C Z E N I E  

O PODJĘCIU OBOWIĄZKU KIEROWNIKA BUDOWY 
 

 
Ja niżej podpisany/a/………….….......................................................................................................... 

/ wymienić imię i nazwisko / 

 
zamieszkały/a/ w .........................................................przy ul. ............................................................. 
zgodnie z  wymaganiami  przepisów  art. 12  ust. 1,  2  i  6,  art. 17,  22,  23,  41 ustawy z dnia        
7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.), oświadczam 
niniejszym, że przyjmuję obowiązki kierownika robót budowlanych (budowy - rozbiórki obiektu)*  
 
............................................................................................................................................................... 

/rodzaj obiektu budowlanego lub robót budowlanych, kategoria obiektu - zgodnie z pozwoleniem na budowę/ 
  

na działce (działkach) * nr ewidencyjny gruntu .................................................................................... 

położonej(ych) w .....................................................................przy ul. ................................................. 

gmina/miasto* ....................................................................................................................................... 

realizowanej na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę (rozbiórkę), zgłoszenia*  

z dn. ........................................................... znak: ………….................................................................. 

 Oświadczam, że znane mi są przepisy obowiązujące przy wykonywaniu robót budowlanych i 
rozbiórkowych oraz rygory dotyczące odpowiedzialności karnej i zawodowej zawarte w art. 90 do 
art.  95, 96 cytowanego wyżej Prawa budowlanego. 
 
Informuję, że posiadam uprawnienia budowlane w zakresie : ........................................................... 

................................................................................................................................................................ 
/ określić specjalność oraz  zakres uprawnień / 

Uprawnienie budowlane zostało mi udzielone decyzją (stwierdzone pismem)*................................... 

................................................................................................................................................................ 
/ wymienić organ,  który udzielił lub stwierdził posiadane uprawnienia / 

 

z dnia ................................................. nr ............................................................................................... 

Jestem członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w ......................................................... 

o nr ewidencyjnym .................................................................... i posiadam wymagane ubezpieczenie 

od odpowiedzialności cywilnej. 

Oświadczam również, że zgodnie z art. 41 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo 
budowlane został sporządzony plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia o którym mowa w art. 21a 
cytowanego wyżej Prawa budowlanego.* 

 
 
 

                                                                                     .................................................... 
                                                                                                                                                                                               / podpis,  pieczątka / 
 
 
 
* - niepotrzebne skreślić  


