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

            
/miejscowość, data/ 

………………..………….…………..……………… 

 
/imię i nazwisko inwestora/ 

………………..………….…………..……………… 

 
/adres do korespondencji/ 

………………..………….…………..……………… 

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru 

Budowlanego w Łosicach 
ul. Piłsudskiego 6 

08-200 Łosice 

 

Z a w i a d o m i e n i e   

o terminie rozpoczęcia robót budowlanych 
 

Zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1202 z późn. zm.) zawiadamiam, że zamierzam rozpocząć roboty budowlane przy realizacji 

inwestycji: …………………………………………………………………………………………... 

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

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

/nazwa inwestycji/ 

na nieruchomości położonej w …………………………………………………………..……..……  

przy ul.(gmina)…………………………… nr ewid. działki …………………………...……...……  

na budowę której udzielono pozwolenia na budowę/zgłoszenia: 

decyzja nr …………..…….znak: ………………...………………z dnia …………………………., 

wydanej przez ………………………………………. . 

Obowiązki kierownika budowy (robót) pełnić będzie: ………………………………...…………… 

Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego pełnić będzie: ……………………………...……… 

Zamierzam rozpoczęcie robót budowlanych w dniu …………………………………………..... 

Forma budownictwa (dotyczy budynków mieszkalnych i mieszkań w budynkach 

niemieszkalnych):  indywidualne / spółdzielcze / przeznaczone na sprzedaż / przeznaczone na 

wynajem / komunalne / spółdzielcze czynszowe / zakładowe* (*niepotrzebne skreślić) 

Do zawiadomienia dołączam:  

1. Oświadczenie kierownika budowy (robót) stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi) wraz z kserokopią zaświadczenia o 

przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego oraz kserokopią dokumentu stwierdzającego 

przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, 

2. Oświadczenieo przyjęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego (w przypadku ustanowienia nadzoru 

inwestorskiego) wraz z kserokopią zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego 

oraz kserokopią dokumentu stwierdzającego przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji w 

budownictwie, 

3. Informację zawierającą dane zamieszczone w ogłoszeniu o bezpieczeństwie pracy i ochronie zdrowia. 

 

………………..………….…………..……………… 

               
/podpis inwestora/ 



 

Klauzula informacyjna 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 (ogólne rozporządzenie o  ochronie danych), dalej 

RODO - informujemy, że:  

 

Administratorem danych osobowych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Łosicach jest 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Łosicach, adres: ul. Piłsudskiego 6, 08-200 Łosice, adres e-mail: 

pinb@losice.pl, tel. 83 359 04 52. 

Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować pisząc na adres e-mail: pinb_iod@losice.pl lub 

adres siedziby z dopiskiem „Ochrona Danych Osobowych” we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem 

danych osobowych w tutejszym Inspektoracie oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO oraz 

przepisów krajowych.  

Dane osobowe będą przetwarzane w celu kontroli przestrzegania i stosowania przepisów ustawy Prawo 

budowlane, wymienionych na niniejszym zawiadomieniu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) 

Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 

podstawie przepisów prawa, m.in. GUS, organy samorządu terytorialnego, administracji architektoniczno-budowlanej 

i nadzoru budowlanego. 

Dane osobowe przechowywane będą do 25 lat od zakończenia postępowania [Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. 

o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach]. 

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do 

sprostowania (poprawiania) tych danych, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do 

organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - gdy przetwarzanie danych osobowych narusza 

przepisy RODO. 

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich 

podania. Konsekwencją niepodania danych będzie pozostawienie wniosku bez rozpoznania. 

Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, 

o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 
 

 

 


