
............................................................................................              ............................, dn .............................. 
Nazwisko i Imię lub nazwa Inwestora lub pełnomocnika 
 

Adres,  telefon kontaktowy:  ............................................................ 
 

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

Powiatowy Inspektor Nadzoru 
Budowlanego w powiecie opolskim 
ul. Spychalskiego 13 
45-716 Opole 

 
 
 

Z a w i a d o m i e n i e  
o zakończeniu robót rozbiórkowych 

 
 

na podstawie art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. 

poz. 290) zawiadamiam o zakończeniu robót rozbiórkowych: 

Wymienić rodzaj obiektu: ........................................................................................................................................ 

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

usytuowanego w ............................................................. przy ulicy ................................................. nr ...............; 

nr ew. gruntu ...................................................................................  

Stanowiącej własność ............................................................................................................................................. 

Obiekt został rozebrany na podstawie pozwolenia na rozbiórkę: 

decyzja nr ...................... z dnia .................... wydanego przez ............................................................. 

 

Data rozpoczęcia rozbiórki: ......................................... 

 

Przedkładam w oryginale (do wglądu) następujące załączniki: 
 
1. dziennik budowy, 
2. oświadczenie kierownika budowy (część B) 
3. potwierdzenie przez projektanta / inspektora nadzoru inwestorskiego* - oświadczenie kierownika 

budowy – w razie zmian dokonanych w toku wykonywania robót w stosunku do projektu lub 
warunków pozwolenia na rozbiórkę (część C) 

4. oświadczenie inwestora o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jesli eksploatacja 

wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania (część A) 

 

 

 



Podstawowe dane: 

 
Przyczyna ubytku: 
1. Zły stan techniczny............................. 
2. Zajęcie terenu pod inwestycję............. 
3. Klęski żywiołowe............................... 
4. Zmiana przeznaczenia........................ 
5. Inne..................................................... 

 
Liczba mieszkań.......... 
Powierzchnia użytkowa...............................m2 

Liczba obiektów zbiorowego zakwaterowania.............. 
 

 

A. OŚWIADCZENIE INWESTORA 
 
............................................................................................................................................................ 

(inwestor lub osoba działajaca w jego imieniu) 
 

Oświadczam, że: 
1) wszystkie roboty zostały wykonane, 
2) teren przyległy został właściwie zagospodarowany 
 

.............................................................. 
podpis inwestora 

 
B. OŚWIADCZENIE KIEROWNIKA BUDOWY 
 
Niniejszym oświadczam, że: 
1) rozbiórka  obiektu ................................................................................................................................. 

(określić rodzaj obiektu) 

została wykonana zgodnie z projektem na rozbiórkę i warunkami pozwolenia na rozbiórkę oraz 
obowiązujacymi przepisami. 

2) doprowadzono do należytego stanu i porządku teren objęty rozbiórką, ulicy*, sąsiedniej 
nieruchomości*, budynku lub lokalu*. 

 
 

.................................................................... 
podpis kierownika budowy 

 

C.  POTWIERDZENIE OŚWIADCZENIA KIEROWNIKA BUDOWY PRZEZ 
 
 

...............................................................   ................................................... 
wymienić projektanta     podpis projektanta (nr uprawnień) 

 
 

...............................................................   ................................................... 
wymienić nspektora nadzoru    podpis insp. nadzoru (nr uprawnień) 

 

* - niepotrzebne skreślić 


