
  
Racibórz, dnia .......................................

 
 
 
 

   
 

        
 
 
 

 
ZAWIADOMIENIE O ZAMIERZONYM 

  PRZYSTĄPIENIU  DO ROBÓT BUDOWLANYCH  
  

Na podstawie art. 41 ust. 4, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zmianami), zawiadamiam o zamiarze 
rozpoczęcia robót budowlanych zgodnie z uzyskanym pozwoleniem na 
budowę/zgłoszeniem robót  budowlanych:  
 

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

  
dla Pana/i ............................................................................................................................................................................................. 

( nazwisko i imię/nazwa  inwestora oraz adres zamieszkania, nr telefonu ) 

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

Zawiadamiam, że   w   dniu.........................................................zamierzam  przystąpić   do wykonania 
 

robót  budowlanych polegających na................................................................................................................................. 
 

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

...............................................................................................................................................................kategoria obiektu: ….....… 
 

na nieruchomości położonej w  ...........................................................przy ul.…………………………………..….…. 
 

stanowiącej własność .................................................................................................................................................................. 
 

Funkcje techniczne kierownika    budowy   będzie   wykonywał: 

...................................................................................................................................................................................................................... 
(imię i nazwisko) 

Funkcje   inspektora nadzoru  inwestorskiego będzie   wykonywał: 

...................................................................................................................................................................................................................... 
(imię i nazwisko) 

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

                           ( podpis  inwestora ) 

 

ZAŁ ĄCZNIKI: 
WYPEŁNIA 

PINB 
1) oświadczenie projektanta i projektanta sprawdzającego o sporządzeniu projektu technicznego  

2) zaświadczenie o przynależności kierownika budowy/inspektora nadzoru do Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa o obowiązkowym ubezpieczeniu oraz kserokopia uprawnień budowlanych. 

 

3) decyzja o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie organu architektoniczno-budowlanego - do wglądu  

PINB.7400.               
            
 
 
 
 
 

Adnotacja o wpływie wniosku 

Powiatowy Inspektorat 
Nadzoru Budowlanego 

ul. Klasztorna 6, II piętro, p.35 
47-400 Racibórz 
tel.: 32 4190466 



Stosownie do art. 13 Rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (Dz. U. UE. L. Nr 119 
poz.1 z 2016 r.) - dalej RODO – informuję: 

1. Administratorem danych jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Raciborzu, 47-400 
Racibórz, ul. Klasztorna 6, Tel. 032 4190466, pinbraciborz@interia.pl. 

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych iod.pinbraciborz@gmail.com  
3. Celem przetwarzania danych osobowych jest prowadzenie postępowań wynikających z ustawy 

„Prawo Budowlane”, w zakresie określonym we wniosku/zawiadomieniu/zgłoszeniu. 
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit. c RODO -wypełnienie 

obowiązku wynikającego z przepisu prawa tj. ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późniejszymi zmianami). 

5. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom. 
6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 
7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 10 lat. 
8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo do:  

1) żądania dostępu do swoich danych osobowych, 
2) sprostowania danych osobowych, 
3) żądania usunięcia danych, 
4) żądania ograniczenia przetwarzania, 
5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
6) wniesienie skargi do organu nadzorczego. 

9. Podanie przez Pana/Pani danych osobowych jest wymogiem ustawowym.  
10. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane dla zautomatyzowanego podejmowania decyzji.  

 
 

 

Zapoznałem się z powyższa informacją i oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych w celu realizacji zadań określonych we wniosku/zgłoszeniu/zawiadomieniu oraz w zakresie 
niezbędnym jaki wynika z ustawy Prawo Budowlane. 
 
 

          
 ………………………………………. 

                                                                                                                                    (podpis wnioskodawcy) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OŚWIADCZENIE 
O PODJĘCIU OBOWI ĄZKÓW KIEROWNIKA BUDOWY 

 
Ja niżej podpisany(a)......................................................................................................................... 
zamieszkały(a) w.................................................. przy ulicy............................................................. 
 
zgodnie z wymaganiem przepisu art. 12 ust 1 i 2, art. 21a, 22-24, art. 41 ust. 4 art. pkt 1, 42 
oraz art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane  (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1186 z późn. zmianami), zawiadamiam o podjęciu obowiązków kierownika 
budowy obiektu: 
................................................................................................................................................................ 

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

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

(wymienić obiekt) 
 

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

................................................................................................................................................................ 
(wymienić właściciela) 

 
położonej w................................................................przy ulicy...................................................... 

................................................nr ewid. gruntu.................................................................................... 

 

Oświadczam, że znane mi są przepisy obowiązujące przy wykonywaniu robót budowlanych  
i rozbiórkowych oraz rygory dotyczące odpowiedzialności karnej i zawodowej określone 
w art. 90 do 94 cytowanego wyżej Prawa Budowlanego. 
 
Oświadczam również, że sporządziłem*) nie jest wymagany*) plan bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia na w/w budowie.    
 
*) niepotrzebne skreślić 

 
Informuję, że posiadam uprawnienia budowlane w zakresie: 
................................................................................................................................................................

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

 

Uprawnienia budowlane zostały mi udzielone decyzją (stwierdzone pismem): 
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
(wymienić organ, który udzielił lub stwierdził posiadane uprawnienia) 

 
z dnia................................nr........................................................ 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji przez Powiatowego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego w Raciborzu zadań wynikających z ustawy Prawo Budowlane, związanych z określoną w niniejszym 
oświadczeniu inwestycją. 

 
       ............................................................. 
            (podpis i data) 
 



OŚWIADCZENIE  
O PODJĘCIU OBOWI ĄZKÓW INSPEKTORA NADZORU 

INWESTORSKIEGO 
 
 
Ja niżej podpisany(a)................................................................................................................................................................ 
zamieszkały(a) w...............................................................przy ulicy................................................................................. 
 
zgodnie z wymaganiem przepisu art. 18 ust. 2 w związku z  art. 25 i art. 26 ustawy z 
dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186  z 
późn. zmianami), zawiadamiam o podjęciu obowiązków inspektora nadzoru 
inwestorskiego na wykonaniu robót budowlanych: 
......................................................................................................................................................................................................................

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

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

(wymienić obiekt) 
 

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

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

(wymienić właściciela) 

 
położonej w.......................................................................przy ulicy...................................................................................... 

.................................................................nr ewid. gruntu............................................................................................................. 
 

Oświadczam, że znane mi są przepisy obowiązujące przy wykonywaniu robót 
budowlanych i rozbiórkowych oraz rygory dotyczące odpowiedzialności karnej  
i zawodowej określone w art. 90 do 94 cytowanego wyżej Prawa Budowlanego. 
 

 
Informuję, że posiadam uprawnienia budowlane w zakresie: 
......................................................................................................................................................................................................................

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

Uprawnienia budowlane zostały mi udzielone decyzją (stwierdzone pismem): 

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

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

(wymienić organ, który udzielił lub stwierdził posiadane uprawnienia) 
 

z dnia.................................................................nr................................................................................................................................ 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji przez Powiatowego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego w Raciborzu zadań wynikających z ustawy Prawo Budowlane, związanych z określoną w niniejszym 
oświadczeniu inwestycją. 

 
 
        .................................................................................. 
           (podpis i data) 
 

 



DLA POZWOLE Ń NA BUDOWĘ WYDANYCH (na nowych zasadach)  
po 19.09.2020 r.  

OŚWIADCZENIE 

PROJEKTANTA / PROJEKTANTA SPRAWDZAJ ĄCEGO *)  

O SPORZĄDZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO  

 

Ja niżej podpisany(a)......................................................................................................................... 

zamieszkały(a) w.................................................. przy ulicy................................................................. 

oświadczam zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 Prawo budowlane  (tekst jednolity: Dz. U. z 
2020 r. poz. 1333 z późn. zmianami) o sporządzeniu projektu technicznego, dotyczącego 
zamierzenia budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy 
technicznej, projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem 
architektoniczno--budowlanym oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia 
budowlanego obiektu położonego: 
 
................................................................................................................................................................

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

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

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

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

(wymienić obiekt i adres) 

 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji przez Powiatowego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego w Raciborzu zadań wynikających z ustawy Prawo Budowlane, związanych z określoną w niniejszym 
oświadczeniu inwestycją. 

 
     
 
 

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

            (podpis projektanta i data) 
 
 
 
 

*) właściwe zaznaczyć 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Tut. PINB przypomina również o § 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).  
 

Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych właściwego 
inspektora pracy, na 7 dni przed rozpoczęciem budowy lub rozbiórki, na której przewiduje się 
wykonywanie robót budowlanych trwających dłużej niż 30 dni roboczych i jednoczesne zatrudnienie, co 
najmniej 20 osób albo na której planowany zakres robót przekracza 500 osobodni. Zgłoszenie powinno1 
zawierać:  

− nazwę inwestycji, adres budowy, nr pozwolenia na budowę,  
− nazwę i adres inwestora,  
− imię i nazwisko kierownika budowy i/lub koordynatora ds. bioz,  
− planowany termin rozpoczęcia prac na terenie budowy, 
− planowany termin zakończenia budowy,  
− wyszczególnienie etapów2 budowy ze wskazaniem planowanych terminów rozpoczęcia 

i zakończenia poszczególnych etapów, a także:  
- o przybliżonej liczby pracowników, jaka będzie wykonywać prace na danym etapie, 
- o przybliżonej liczby wykonawców i podwykonawców oraz samodzielnych pracowników 
(podmiotów jednoosobowych), jaka będzie wykonywać prace na danym etapie,  

− wyszczególnienie już wybranych wykonawców robót i samodzielnych pracowników.  
 
Adresy biur Państwowej Inspekcji Pracy:  
Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach, 40-017 Katowice, ul. Graniczna 29 
tel.:   (32) 60 41 208,  (32) 60 41 215; fax: (32) 60 41 251 
 
Istnieje także możliwość skorzystania ze zgłoszenia zawartego na stronie internetowej Państwowej Inspekcji 
Pracy www.pip.gov.pl . 
 
 

                                                           
1  Przepis nie precyzuje co ma zawierać zgłoszenie. Informacje zawarte w niniejszym druku są propozycją 
zgłoszenia za-proponowaną przez Państwową Inspekcję Pracy. Inwestor może dokonać zgłoszenia w 
dowolnej formie. Istnieje także możliwość skorzystania ze zgłoszenia zawartego na stronie internetowej 
Państwowej Inspekcji Pracy www.pip.gov.pl .  
2 przykładowo: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, roboty konstrukcyjne, roboty wykończeniowe.   


