…………………………………………..…….....
Imię i nazwisko (nazwa) inwestora

Dębica, dnia…..……….….………

..............................................................................
adres

………………………………….………….……
…………………………………………..……….
numer telefonu

POWIATOWY INSPEKTORAT
NADZORU BUDOWLANEGO
W DĘBICY
ZAWIADOMIENIE
o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych
Na podstawie art. 41 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane zawiadamiam, że w
oparciu o decyzją o pozwoleniu na budowę /zgłoszenie* z dnia ……………………..….. znak
.................................................., numer ...................................................., zamierzam rozpocząć roboty
budowlane obejmujące ...............................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
na działce/kach o nr ewid.……………………………………….………………………………………..
położonych w …………………………………………………………………………………………….

Funkcje techniczne na budowie wykonywać będą:
1. Kierownik budowy (robót):
.......................................................................................................................................................................
2. Inspektor nadzoru inwestorskiego:
..........................................................................................................................................................
*) niepotrzebne skreślić

...................................................................
(czytelny podpis inwestora)

Do zawiadomienia załączam:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Oświadczenie kierownika budowy (robót) o przyjęciu obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi) i o
sporządzeniu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (art. 21 a),
Zaświadczenie o wpisie kierownika budowy na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego (art. 12 ust. 7),
Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego kierownika budowy,
Oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego
nad danymi robotami budowlanymi,*
Zaświadczenie o wpisie inspektora nadzoru inwestorskiego na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego
(art.12 ust.7),
Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego inspektora nadzoru inwestorskiego,
Kopię decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu,
Zawiadomienie należy wypełnić w 2-ch egzemplarzach

……………………………….

………………….…. dnia …………….………..

(imię i nazwisko)

(miejscowść, data)

……………………………….
(adres)

……………………………….
numer telefonu

OŚWIADCZENIE
o przyjęciu obowiązków kierownika budowy (robót)
Oświadczam, że posiadając wymagane przygotowanie zawodowe przyjmuję obowiązki kierownika
budowy (robót) przy realizacji ……………………………………………….…………………..………………...
….………………………………...............………………………………………….……………...………………
(rodzaj robót, obiekt)

na nieruchomości położonej w..........………………….……...na działce/ch nr ....................………….......…
(adres inwestycji)

Roboty realizowane będą w oparciu o ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę/ zgłoszenie* z dnia
……………………… znak: ………………........................ numer ....…………………………………………
Posiadam uprawnienia budowlane wydane przez ……....………………...……………………………..…………
(nazwa instytucji, miejscowość)

numer …………………….. z dnia ……………..............w specjalności ……….………………………………..
w zakresie ………........………………………………………………………………………………………….
Jednocześnie oświadczam, że: zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 rok – Prawo budowlane :
•
•

znane mi są obowiązki i prawa kierownika budowy określone w art. 22 i 23 Prawa budowlanego oraz
przepisy o odpowiedzialności karnej i zawodowej w budownictwie zawarte w rozdziale 9 ustawy,
został sporządzony Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia „BIOZ” na podstawie Rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 roku Nr 120,
poz. 1126), poniżej informacje:
1.

przewidywany czas trwania robót budowlanych .........................................................................................................,

2.

maksymalna liczba pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych okresach ………………….….......
.......................................................................................................................................................................................,

3.

elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia ludzi .......................
........................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................,

4.

przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych ...........................................................
........................................................................................................................................................................................

5.

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

6.

środki

techniczne

i

organizacyjne

zapobiegające

ww.

zagrożeniom

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

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

……………………………………
(data i podpis)

Do oświadczenia załączam:
1.
2.

uwierzytelnioną kopię uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
zaświadczenie o wpisie na listę izby samorządu zawodowego.

……………………………….

…………….…. dnia …………….………..

(imię i nazwisko)

(miejscowość, data)

……………………………….
(adres)

……………………………….
( numer telefonu)

OŚWIADCZENIE
o przyjęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego
Oświadczam, że posiadając wymagane przygotowanie zawodowe przyjmuję obowiązki
Oświadczam, że posiadając wymagane przygotowanie zawodowe przyjmuję obowiązki inspektora nadzoru
inwestorskiego przy realizacji ……………………………………………….…………………..………………...
….………………………………...............………………………………………….……………...………………
…………………………………...............…………………………………………………………….……………
(rodzaj robót, obiekt)

na nieruchomości położonej w..........………………….……...na działce/ch nr ....................………….......…
(adres inwestycji)

Roboty realizowane będą w oparciu o ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę/ zgłoszenie* z dnia
……………………… znak: ………………........................ numer ....…………………………………………
Posiadam uprawnienia budowlane wydane przez ……....………………...……………………………..…………
(nazwa instytucji, miejscowość)

numer …………………….. z dnia ……………........................w specjalności …………………………………..
w zakresie ………........………………………………………………………………………………………….
Jednocześnie oświadczam, że: zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 rok – Prawo budowlane :
•

znane mi są obowiązki i prawa kierownika budowy określone w art. 22 i 23 Prawa budowlanego oraz
przepisy o odpowiedzialności karnej i zawodowej w budownictwie zawarte w rozdziale 9 ustawy,

……………………………………
(data i podpis)

Do oświadczenia załączam:
1)
2)

uwierzytelnioną kopię uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uwierzytelnione zaświadczenie o wpisie na listę izby samorządu zawodowego.

