
 

miejscowość, dnia ..………..……... , ..................... 

*) niepotrzebne wykreślić 

**) w przypadku zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu potwierdzenie projektanta i inspektora 

nadzoru inwestorskiego   

Druk : PINB wersja z dnia 09.11.2016r. 

Oświadczenie  
kierownika budowy 

(art. 57 ust.1 pkt. 2 lit. a  i  lit. b, ust. 3) 

 

Niniejszym oświadczam, że budowa/roboty budowlane
*
 obiektu budowlanego realizowanego 

według pozwolenia na budowę (nr pozwolenia; data decyzji) .……………/………………….. 

.………………/………………..…
**

 

.………………/………………..…
**

 

lub zgłoszenia budowy o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a i pkt 19a
*
 (znak sprawy/data)    

            ……………………/…………………….  

wydanego przez / zgłoszonego do: ..………………………………..,……………………………. 

Rodzaj obiektu budowlanego: ..…………………………………………………………………... 

.......................................................................................................................................................... 
(określić rodzaj obiektu lub jego część) 

Kategoria obiektu budowlanego: ..……………………………………………………………….. 

Lokalizacja obiektu budowlanego: nr ewid. gruntów  ……………………… obręb : …………... 

miejscowość: ………………………………... gmina: ……………………...…………...………. 

została / zostały
*
 wykonana zgodnie z: 

1.
*
 projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę (zgłoszenia) oraz przepisami; 

2.
*
 następującymi nieistotnymi zmianami w stosunku do rozwiązań i ustaleń pozwolenia na 

budowę wprowadzonych do realizacji w trakcie wykonywania robót ……………………………... 
........................................................................................................................................................................ 

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

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

........................................................................................................................................................................ 
(wymienić każdą z wprowadzonych zmian wraz z potwierdzeniem przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego) 

3
*
 Informuje o dokonaniu pomiarów powierzchni użytkowej budynku i poszczególnych lokali 

mieszkalnych, w sposób zgodny z przepisami rozporządzenia, o którym mowa w art. 34 ust. 6 pkt 1. 

4. Oświadczam, że doprowadzono do należytego stanu i porządku teren budowy/robót 

budowlanych a także ulicę
*
, drogę,

*
 sąsiednią nieruchomość

*
, budynek,

*
 lokal

*
. 

5.
*
 Oświadczam, że właściwie zagospodarowano tereny przyległe z uwagi na potrzebę 

eksploatowania obiektu.  

.......................................................................................................................................................... 
(wymienić ulicę, sąsiednią nieruchomość, budynek lub lokal sąsiada w przypadku korzystania z nich w trakcie budowy) 

6. Stwierdzam, że obiekt nadaje się do użytkowania w całości/w części
*
 ……………………..….. 

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

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

7. Jestem członkiem OIIB w …………………… o numerze ewidencyjnym: …………………..… 

z zaświadczeniem o terminem ważności do …………………………………………….. 

 

Ponadto oświadczam, że znane są mi przepisy i rygory dotyczące odpowiedzialności karnej                 

i zawodowej przewidziane w rozdziale 9 i rozdziale 10 ustawy Prawo budowlane. 

  

........................................ ........................................ ........................................ 
                        podpis** 
inspektora nadzoru inwestorskiego 

                        podpis** 
                    projektanta  

                       podpis 
            kierownika budowy 

 

Załącznik do oświadczenia:   
1. Aktualne zaświadczenie o przynależności  do właściwej Izby potwierdzone za zgodność z oryginałem. 

2. Kopia uprawnień budowlanych potwierdzona za zgodność.  


