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

Decyzja o pozwoleniu na budowę musi być ostateczna w momencie rozpoczęcia robót budowlanych. 

        ………………………………………………. 
          Miejscowość, data 
…………………………………………………………… 
Inwestor/ Pełnomocnik – imię i nazwisko lub nazwa 

 
…………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………… 
Adres inwestora/Pełnomocnika 
 
………………………………………………………………………………………… 
Telefon, mail 

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.  
ul. Gryfa Pomorskiego 28A 
83-333 Chmielno 

 
         

ZAWIADOMIENIE O ZAMIERZONYM TERMINIE ROZPOCZĘCIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Zgodnie z Prawem budowlanym art. 41 ust. 4 oraz art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. zawiadamiam,  

że dnia   ……………………………………………………………………………………………………………………….….…, 

zamierzam rozpocząć roboty budowlane:  
 
………………………………………………..........................................................................................................................................., 

(nazwa zamierzenia budowlanego) 

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

(miejscowość) 

 

przy ulicy ……………………………………………………………………numer………………………………..……………, 
 
numer geodezyjny działki: …………………………………………………………………...……...……………….…..……., 
 
Roboty budowlane będą wykonywane na podstawie decyzji:  
 
warunków technicznych z dnia …………………………..…..,  Nr ……………………………………………..…………...…, 
 
uzgodnienia dokumentacji technicznej z dnia …………………………..…..,  Nr ……………………………………………, 
 
pozwoleniu na budowę /zgłoszeniu budowy* z dnia …………………………..…..,  Nr…………………………………...…, 

 
 
Samodzielne funkcje techniczne na wyżej wymienionej budowie wykonywać będą: 

• Kierownik budowy  
 
……………………………………………………………………………………………………………………..….……  
 

• Wykonawca 
 

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

………………………………………………………… 
                                                    Podpis inwestora lub pełnomocnika 



 

Wykaz dokumentacji potrzebnej do dokonania odbioru sieci lub /i  przyłącza wody 

 lub/i kanalizacji sanitarnej 

Lp. Dokument lub usługa Data 

dostarczenia 

Podpis  Uwagi 

1. Wniosek o dokonanie odbioru    

2. Protokół odbioru częściowego robót 

zanikających i ulegających zakryciu 

   

3. Mapa powykonawcza    

4. Protokół z płukania wody na sieci lub/i 

przyłączu przez pracownika GPK (płatne wg. 

cennika) 

   

5. 

 

Protokół z poboru wody do badań w 

obecności pracownika GPK  (płatne wg. 

cennika) 

   

6. 

 

Wyniki badań wody oryginały (wydruk z 

podpisem elektronicznym lub podpisem i 

pieczątką laboratorium) 

  (nr sprawozdania) 

7.  Protokół próby szczelności (dot. tylko sieci 

wodociągowej). Próba szczelności wykonana 

w obecności pracownika GPK (płatne wg. 

cennika) 

   

8. 

 

Oświadczenie kierownika budowy o 
prawidłowym wykonaniu zgodnie ze sztuką 
budowlaną – dotyczy odbioru sieci 
wodociągowej i/lub kanalizacyjnej 
 

   

9. 

 

Kamerowanie sieci kanalizacji sanitarnej  

wykonana w obecności pracownika GPK 

(płatne wg. cennika) 

   

10. 

 

Upoważnienie jeżeli osoby trzecie  działają  

w imieniu inwestora 

   

11. 

 

Decyzja pozwolenia na budowę / zgłoszenie 
robót budowlanych nie wymagających 
pozwolenia na budowę. 
 

   

12. 

 

 
 

   

13. 

 

    

 


