........................................
miejscowość i data

OŚWIADCZENIE
KIEROWNIKA BUDOWY O ZAKOŃCZENIU ROBÓT
Ja niżej podpisany ...............................................................................................................................
zamieszkały w …………………………………………………………………………………………..
przy ul …...................................................................................................telefon......................................
zgodnie z art. 57 ust. l pkt. 2, ust. 1a i ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane

(Dz.U.2018.1202).

oświadczam, że
W dniu ..............................budowa.............................................................................................................
....................................................................................................................................................................
/ rodzaj obiektu/ inwestycji

Została zrealizowana na działce nr ............... stanowiącej własność.......................................................
....................................................................................................................................................................
położonej w miejscowości................................................. przy ul. ..........................................................
1. została wykonana w całości /w części*
a) zgodnie z projektem budowlanym, przepisami i warunkami pozwolenia na budowę nr ...................
znak............................ z dnia ................... wydanego przez ……………………………………………
b) dokonałem pomiarów powierzchni użytkowej budynku i poszczególnych lokali mieszkalnych, w
sposób zgodny z przepisami Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U. 2015 r. poz.
1554)
Parametry budynku: powierzchnia zabudowy …………..…………...m2,
powierzchnia użytkowa ..…………………….. m2,
kubatura
……………………….m3.

c) z następującymi zmianami nie odstępującymi w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub
warunków pozwolenia na budowę, wprowadzonych do realizacji w trakcie wykonywania
robót*......................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
(wymienić każdą ze zmian, dołączyć kopie rysunków zamiennych wchodzących w skład zatwierdzonego projektu, z naniesionymi
zmianami, a w razie potrzeby także uzupełniający opis, potwierdzonymi przez projektanta i inspektora nadzoru, jeżeli został ustanowiony,)

2.do wykonania pozostało:........................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
3.nie zachodzi / zachodzi* potrzeba wykonania prób i poprawek,
4. doprowadzono do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania ulicy,
sąsiedniej nieruchomości budynku lokalu.
5.Oświadczam, że przy wykonywaniu robót budowlanych w/ w obiekcie zostały zastosowane
wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r o
wyrobach budowlanych.
6.Jestem członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w...........................................................
o nr ewidencyjnym .................................................................... i posiadam wymagane ubezpieczenie
od odpowiedzialności cywilnej.
Potwierdzając powyższe oświadczam, że znane są mi przepisy i rygory dotyczące odpowiedzialności
karnej i zawodowej zamieszczone w rozdziale 9 i 10 Prawa budowlanego.

**

……………………………….

**

………………………………

………………………………

(podpis i pieczęć projektanta)
(podpis i pieczęć inspektora nadzoru)
(podpis i pieczęć kierownika budowy)
* niepotrzebne skreślić.
**w przypadku zmian nie odstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu oświadczenie powinno być potwierdzone przez
projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego.

Załączniki :
Kserokopia zaświadczenia o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego
Kserokopia stwierdzenia przygotowania zawodowego

RODO – klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016r.)
informujemy, iż:

Cel przetwarzania Pani/a danych to korzystanie z procedur przeprowadzanych przez PINB Ostrołęka;

Podanie danych osobowych jest niezbędne do złożenia dokumentów i przeprowadzenia procedur przez Administratora: PINB
Ostrołęka,
ul. Kościuszki 21, 07-410 Ostrołęka;

Kontakt z IOD: iod@artaro.pl;

Podstawa przetwarzania Pani/a danych to art. 6 ust. 1 lit b. i lit. c. RODO oraz ustawa Prawo budowlane (Dz.U. 2018.1202);

Odbiorcy Pani/a danych to wyłącznie podmioty uprawnione;

Czas przechowywania: zgodnie z przepisami KPA i ustawy Prawo budowlane;

Posiada Pan/i prawo do: żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania oraz do przeniesienia danych;

Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO.
Zapoznałam/em się i nie wnoszę sprzeciwu
……………………………………………………...
data i podpis

