
................................................... Grudziądz, dnia ..............................

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

...................................................
    (imię, nazwisko, adres, telefon inwestora)

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU
BUDOWLANEGO MIASTA GRUDZIĄDZA

86-300 Grudziądz, ul. Piłsudskiego 51

ZAWIADOMIENIE 

O TERMINIE ROZPOCZĘCIA ROBÓT BUDOWLANYCH

Zawiadamiam, że w dniu ............................................, 20....... r. zamierzam przystąpić

do robót budowlanych (nazwa inwestycji wg pozwolenia na budowę)  ..................................

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

adres inwestycji  ...........................................................................................................................

zgodnie z pozwoleniem z dnia ..................., nr sprawy ....................    nr decyzji ....................,

wydanej przez ..............................................................................................................................

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

Zgodnie z art.41 ust. 4 Prawa budowlanego do wniosku dołączam:
1) oświadczenie kierownika budowy ( robót ), stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony

zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową ( robotami budowlanymi ); 
2) oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru in-

westorskiego nad danymi robotami budowlanymi*;
do oświadczeń kierownika budowy ( robót ) i inspektora nadzoru inwestorskiego winny być dołączone :
 zaświadczenie o którym mowa w art.12 ust.7, wydane przez właściwą izbę.

3) informacja zawierająca dane zamieszczone w ogłoszeniu dotyczącym bezpieczeństwa pracy i ochrony zdro-
wia*; nie dotyczy to budowy obiektów służących obronności i bezpieczeństwu państwa oraz obiektów linio-
wych. 

_________________________________________________________________________________________________________________

miejsce na adnotacje urzędowe (nie zapisywać)

Oświadczenie:
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Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej ochrony moich danych osobowych i znam przysługujące mi 
prawa.

……………………………………….
(data i czytelny podpis)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora moich danych osobowych w zakresie nr telefonu i adresu e-mail w celach 
niezbędnych do realizacji zadań związanych z prowadzeniem postępowania. Podstawą przetwarzania w/w danych osobowych jest zgoda. 
Wiem, że przysługuje mi prawo dostępu do moich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienie 
sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia danych do wskazanego prze mnie administratora danych osobowych, jak również prawo 
wniesienia skargi do organu nadzorczego. Mam świadomość, że wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili mogę cofnąć udzieloną 
zgodę, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

……………………………
(data i czytelny podpis)
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