
Pułtusk, 15 listopad 2019 

 (miejscowość, data) 

Jan Kowalski  

(inwestor – imię i nazwisko lub nazwa) 

 

Ul. Nowa 2/3 

06-100 Pułtusk 

(adres inwestora) 

 

509 657 124 

j.kowalski@gmail.com 

(telefon, mail) 

 

Tomasz Nowak 

(pełnomocnik– imię i nazwisko) 

 

Ul. Białostocka 115 

06-100 Pułtusk 

(adres pełnomocnika)  

 

510 112  124 

tnowakki@gmail.com 

(telefon, mail) 

 

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Pułtusku 

 (nazwa organu nadzoru budowlanego) 

Ul. Biała 15 

06-100 Pułtusk 

(adres organu nadzoru budowlanego) 

 

 

ZAWIADOMIENIE O ZAMIERZONYM TERMINIE ROZPOCZĘCIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

 

Zgodnie z art. 41 ust. 4 oraz art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

(tekst jedn. Dz.U. z 2019 r, poz. 1186 ze zm.),  

zawiadamiam, że dnia 

1 stycznia 2020 r. 

zamierzam rozpocząć roboty budowlane: Remont istniejącej drogi wewnętrznej polegający na 

uzupełnieniu nawierzchni drogi, wymianie warstwy ścieralnej nawierzchni na masę asfaltową, 

uzupełnieniu nawierzchni poboczy z kruszywa. Całość robót zostanie przeprowadzona bez 

ingerencji w dolne warstwy podbudowy. Roboty wykonane zostaną systemem gospodarczym 

oraz przez specjalistyczną firmę z zachowaniem przepisów BHP i sztuki budowlanej zgodnie z 

obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Słopnice. Wody 

opadowe zostaną zagospodarowane w sposób dotychczasowy bez zmiany stosunków wodnych, 

nie powodując zalewania terenów sąsiednich.  

(nazwa i opis zamierzenia budowlanego) 

 

na nieruchomości położonej w Pułtusku 

Gmina Pułtusk 

(miejscowość) 

 

przy ulicy Nowej 3 

mailto:j.kowalski@gmail.com
mailto:tnowakki@gmail.com


 

numer geodezyjny: 12345/3 

 

arkusz geodezyjny: 4 

 

obręb geodezyjny: 10 

 

Roboty budowlane będą wykonywane na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę /decyzji o 

pozwoleniu na rozbiórkę/zgłoszenia budowy lub innych robót budowlanych 
*
 z dnia 1 listopada 

2019 r. Nr 123, znak sprawy: XX 34  

 

Samodzielne funkcje techniczne na wyżej wymienionej budowie wykonywać będą: 

 Kierownik budowy: 

Piotr Adamowski . 

(imię i nazwisko kierownika budowy) 

Ul. Warszawska 23 

06-100 Pułtusk 

(adres kierownika budowy) 

 

Inspektor nadzoru inwestorskiego  

Adam Stefańczyk . 

(imię i nazwisko inspektora nadzoru inwestorskiego) 

Ul. Piłsudskiego 2/56 

06-100 Pułtusk 

(adres inspektora nadzoru inwestorskiego) 

 

* niepotrzebne skreślić (numer decyzji podaje się tylko w przypadku pozwolenia na budowę lub 

rozbiórkę) 

 

Załączniki:  

 

1.  oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające sporządzenie planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową 

(robotami budowlanymi), a także zaświadczenie o wpisie kierownika budowy na listę 

członków właściwej izby samorządu zawodowego wydane przez tę izbę, z określonym 

terminem ważności; 

 

2.  w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego, oświadczenie inspektora nadzoru 

inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie  obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego 

nad danymi robotami budowlanymi, a także zaświadczenie o wpisie inspektora nadzoru 

inwestorskiego na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego wydane przez 

tę izbę, z określonym terminem ważności; 

 

3.  informacja zawierająca dane zamieszczone w ogłoszeniu dotyczące bezpieczeństwa 

pracy i ochrony zdrowia (umieszczanym na budowie), o której mowa w art. 42 ust. 2 pkt 

2 ustawy Prawo budowlane.  

Tomasz Nowak 

(podpis inwestora lub pełnomocnika) 

 

 

Pouczenie 

 

Inwestor jest obowiązany przed rozpoczęciem robót budowlanych zawiadomić o zamierzonym 

terminie rozpoczęcia robót budowlanych właściwy organ nadzoru budowlanego oraz projektanta 

sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem. Decyzja o pozwoleniu na 

budowę/rozbiórkę musi być ostateczna w momencie rozpoczęcia robót budowlanych. 


