Opole, dnia ............................................

...........................................................................
(imię i nazwisko inwestora /-ów)

...........................................................................
...........................................................................
(adres zamieszkania lub siedziby)

POWIATOWY INSPEKTORAT
NADZORU BUDOWLANEGO
W OPOLU

tel. .....................................................................

45-005 OPOLE, UL. BUDOWLANYCH 4

Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych
Zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2018r., poz.
1202 z późn. zm.) zawiadamiam, że z dniem ............................................. zamierzam rozpocząć roboty
budowlane związane z: ......................................................................................................................……………..............
.......................................................................................................................................................................................................…
..........................................................................................................................................................................................................
( nazwa i rodzaj obiektu /lub nazwę inwestycji)

na działce/-ach nr............................................. k.m..............................… obręb................................ w Opolu przy
ul...........................................……...……....... zgodnie z decyzją pozwolenia na budowę/ przebudowę/
rozbudowę/ nadbudowę/ odbudowę/ rozbiórkę* nr....................................... z dnia….......................................
Kierownikiem budowy będzie ….....................................................................................................................................
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 41 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (t.j.: Dz. U. z 2018r., poz. 1202 z późn. zm.) w związku z § 14 ust. 2 R ozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r., nr 108 poz. 953, z późn. zm.):
1) przewidywany termin rozpoczęcia robót budowlanych ............................................................................
2) przewidywany termin zakończenia robót budowlanych ............................................................................
3) maksymalna liczba pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych okresach:
...................................................................................................................................................................................................

4) plan bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia został sporządzony/ nie dotyczy*

W wyniku robót budowlanych powstanie (przybędzie) ..........…............... nowych lokali mieszkalnych.
Forma budownictwa

Liczba mieszkań
Na sprzedaż

Powierzchnia mieszkań

Na wynajem

1)

Na sprzedaż

Na wynajem

Przeznaczone na sprzedaż lub
wynajem
1)

realizowane przez różnych inwestorów z zamiarem krótkoterminowego lub długoterminowego wynajmu mieszań, w tym na
podstawie umów najmu instytucjonalnego z dojściem do własności.

Pouczenie:
1. Informacja o planie BIOZ nie dotyczy budowy obiektów służących obronności i bezpieczeństwu państwa oraz
obiektów liniowych.
2. Ogłoszenie, o którym mowa w art. 42 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2018r.
poz. 1202 z późn. zm.), umieszcza się na terenie budowy, w sposób trwały i zabezpieczony przed zniszczeniem.

......................................................................................
(Podpis inwestora /-ów)
* Niepotrzebne skreślić
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OŚWIADCZENIE KIEROWNIKA BUDOWY (ROBÓT)*
stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku
kierowania budową ( robotami budowlanymi )

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

zamieszkały w ........................................................................... przy ul. ............................................................................
posiadający uprawnienia budowlane w specjalności ...........................................................................................
nr ewidencyjny uprawnień ................................................................................................................................................
wydane przez.............................................................................................................................................................................
(wymienić organ, który udzielił uprawnień)

Zgodnie z wymaganiem ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2018r.
poz. 1202 z późn. zm.) oświadczam, że plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
sporządziłem/ nie dotyczy* oraz przyjmuję obowiązek kierowania budową (robotami
budowlanymi): .........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
( nazwa, rodzaj i adres całego zamierzenia budowlanego)

Numer pozwolenia na budowę

.......................................................................................................................................
.................................................................................................
(data i podpis kierownika budowy)

OŚWIADCZENIE INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO*
Ja niżej podpisany...................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko)

zamieszkały w ........................................................................... przy ul. ............................................................................
posiadający uprawnienia budowlane w specjalności ...........................................................................................
nr ewidencyjny uprawnień ................................................................................................................................................
wydane przez.............................................................................................................................................................................
(wymienić organ, który udzielił uprawnień)

Zgodnie z wymaganiem ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2018r.
poz. 1202 z późn. zm.) oświadczam, że przyjmuję obowiązek pełnienia funkcji inspektora
nadzoru inwestorskiego nad budową (robotami budowlanymi): ...................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
( nazwa, rodzaj i adres całego zamierzenia budowlanego)

Numer pozwolenia na budowę

.......................................................................................................................................
.................................................................................................
(data i podpis inspektora nadzoru inwestorskiego)

* Niepotrzebne skreślić
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