
NB1   

Kielce, dnia..................... 
 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 

dla Miasta Kielce 

25-514 Kielce ul. Kozia 3 
 

Zawiadomienie 
o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, 

na podstawie pozwolenia na budowę 
 

Inwestor: .............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 
( Inwestor – imię, nazwisko lub nazwa instytucji, adres, nr telefonu) 

na podstawie art. 41 ust. 4  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  

zawiadamiam 

o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych, polegających na budowie (rozbiórce):  

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

 

.............................................................................................................................................................................. 
(Nazwa zamierzenia inwestycyjnego, rodzaj i funkcja obiektu  lub obiektów budowlanych, bądź robót budowlanych) 

na terenie położonym w Kielcach przy ulicy....................................................................................................... 

(Miejscowość, ulica, nr porządkowy nieruchomości, nr ewidencyjny działki) 

na podstawie ostatecznej decyzji Prezydenta Miasta Kielce o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia budowy  

Nr.............................................z dnia............................................................................................ 

znak:.............................................................................................................................................. 

Nr dziennika budowy .............................................. wydany dnia ...................................................................... 

Zatwierdzony projekt budowlany przewiduje w budynku ………… odrębnych mieszkań. 
                 (wpisać liczbę) 

Do zawiadomienia  załączam:                                                   

1) Oświadczenie kierownika budowy (robót budowlanych) stwierdzające przejęcie obowiązku kierowania budową  

(robotami budowlanymi); 

2) Kserokopię uprawnień kierownika budowy, zaświadczenia o wpisie do centralnego rejestru osób posiadających 

uprawnienia budowlane oraz zaświadczenia o wpisie na listę właściwego samorządu zawodowego; 

3) Oświadczenie inspektora (inspektorów) nadzoru inwestorskiego stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia  

nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego; 

4) Kserokopie uprawnień inspektora (inspektorów) nadzoru inwestorskiego, zaświadczenia o wpisie do centralnego 

rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane oraz zaświadczenia o wpisie na listę właściwego samorządu 

zawodowego; 

5) Oświadczenie kierownika budowy stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

„plan bioz”. 

6) Kserokopię decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z klauzulą ostateczności lub zaświadczenie organu administracji 

architektoniczno-budowlanej, że decyzja stała się ostateczna. 
 

 .......................................... 
                                           (Podpis inwestora)   

____________________________________________________________________________ 

Pouczenie : 

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  

zawiadomienia należy dokonać przed rozpoczęciem robót. 

*  - niepotrzebne skreślić 

** - wypełnić w 2 egzemplarzach 



 

ZAŁĄCZNIK DO PISMA/WNIOSKU SKŁADANEGO W PINB

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce

przy ul. Koziej 3, 25-514 Kielce, danych osobowych zawartych w moim piśmie/ wniosku dotyczącym:

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

w celu:

 załatwienia  zawartej w nim sprawy
 późniejszych kontaktów

Podpis: ................................................................................................................................................................................................................................................

Zgodnie z art. 13 RODO - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016r. 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016,
str. 1), informuje się, że:

1. administratorem  danych  osobowych  zamieszczonych  w  piśmie/wniosku  jest  Powiatowy  Inspektorat  Nadzoru
Budowlanego dla Miasta Kielce przy ul. Koziej 3, 25-514 Kielce, kontakt email: pinb37kielce@wp.pl

2. administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się kontaktować w sprawie swoich
danych osobowych,  kontakt email: pinb37kielce@wp.pl

3. dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających z ustaw branżowych w zakresie spraw leżących
w gestii Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i art. 6 ust. 1 lit. c
RODO

4. dane osobowe przechowywane  będą przez  czas  wymagany przepisami  ustawy o narodowym zasobie  archiwalnym  
i archiwach.

5. każda osoba posiada prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,  usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania - w ramach dopuszczonych przepisami prawa oraz prawo do przeniesienia danych

6. każda osoba posiada prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.

7. w związku z przetwarzaniem każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych

8. administrator  nie  zamierza  przekazywać  danych  osobowych  zawartych  w formularzu  do  państwa  trzeciego  ani  do
organizacji międzynarodowych

9. dane osobowe zawarte w piśmie /wniosku zostaną ujawnione jedynie organom upoważnionym do tego przepisami prawa
10. w  oparciu  o  dane  osobowe  zawarte  w  piśmie  /wniosku  administrator  nie  będzie  podejmował  zautomatyzowanych

decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania
11. podanie danych osobowych może być obowiązkowe ze względu na przepisy prawa, w oparciu o które działa (za 

wyjątkiem danych, na które wyrażono zgodę).

Potwierdzam zapoznanie się z powyższym tekstem i zrozumienie przysługujących mi praw.

Podpis: ................................................................................................................................................................................................................................................
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w gestii Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i art. 6 ust. 1 lit. c
RODO

4. dane osobowe przechowywane  będą przez  czas  wymagany przepisami  ustawy o narodowym zasobie  archiwalnym  
i archiwach.
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