.................................................. dnia ..................
......................................................................

( miejscowość)

.....................................................................
.....................................................................
( imię i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres)

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kuj.

ZAWIADOMIENIE
o terminie rozpoczęcia robót budowlanych
Zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity
Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 ) zawiadamiam, że z dniem ........................................
w oparciu o decyzję o pozwoleniu na budowę nr ..................................... z dnia .................................
rozpoczynam roboty budowlane przy budowie.....................................................................................
…............................................................................................................................................................
na działce budowlanej nr ewid. gruntów ...................................położone w miejscowości
…...............................................................przy ul. …...........................................................................
Dziennik budowy Nr.............................

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

Załączniki:
1. Oświadczenie kierownika budowy, stwierdzające przyjecie obowiązku kierowania budową/
sporządzenie planu BIOZ*)
2. Oświadczenia inspektora nadzoru inwestorskiego stwierdzające przyjecie obowiązku
pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi*),
3. Zaświadczenie wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego potwierdzające
posiadanie uprawnień budowlanych w/w osób.
*) niepotrzebne skreslić

OŚWIADCZENIE
o podjęciu obowiązków kierownika budowy

Ja niżej podpisany .....................................................................................................................
( imię i nazwisko)

zamieszkały w ........................................................... przy ul. ..............................................................
zgodnie z wymaganiem przepisu art. 12 ust. 1 i 2, art. 22-24, art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz.U z 2013 r., poz.1409 ) zawiadamiam
o podjęciu obowiązku kierownika budowy:
( rozbiórki) obiektu ................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
( określić obiekt)

położonej w ................................................................. przy ul. ............................................................
pod numerem ................................................. nr ewid. gruntu .............................................................
Zgodnie z wydanymi warunkami pozwolenia na budowę Nr .............................................................
z dnia ............................................................
Informuję, że posiadam uprawnienia budowlane w zakresie.................................................................
................................................................................................................................................................
Jednocześnie oświadczam, że zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. ( tekst jedn. Dz.U. z
2013 r. poz. 1409 .);
–

–

zobowiązuje się do rzetelnego wykonywania powierzonych mi obowiązków i znane mi są
obowiązki i prawa kierownika budowy określone w art. 22 i 23 ustawy oraz przepisy o
odpowiedzialności karnej i zawodowej zawarte w rozdz. 9 ustawy,
został sporządzony plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia “bioz”, na podstawie rozporządzenia
Ministra infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. , w sprawie szczegółowego zakresu i formy
planu i ochrony zdrowia oraz szczególowego zakresu rodzajów robót budowlanych i
stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi ( Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002 r. )

........................................................ ...................
( podpis)

( data)

