OŚWIADCZENIE
O PRZYJĘCIU OBOWIĄZKÓW KIEROWNIKA BUDOWY (ROBÓT) / INSPEKTORA NADZORU
INWESTORSKIEGO*)
Świnoujście, dnia.................................. 20..... r.

Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego
w Świnoujściu
ul. Wojska Polskiego 1/2
72-600 Świnoujście
OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisany(a): ........................................................................................................................................................
( wymienić imię i nazwisko)

zamieszkały: ........................................................... …................................................................................................ ..........
( miejscowość (kod); nazwa ulicy, nr domu /mieszkania)

posiadający(a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
z art.(§) ………………………………………………………………………................................……………………………………
nr …………………………............… wydane przez …………............................................……………………………............
będąc wpisanym(ną) na listę członków
………………..........................…………………..................................................................................………………………………
…………………………………...……… .………. pod numerem …………...............................................................…………
z datą ważności …………………………........................……….
(podać nazwę właściwej izby samorządu zawodowego

oświadczam, że przyjąłem(am) obowiązki: kierownika budowy */ inspektora nadzoru
inwestorskiego*, w specjalności techniczno - budowlanej

(określić specjalność):

.....................................................................................................................................................................................................
przy budowie obiektu*/ przy robotach budowlanych*/: …................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
( określić obiekt lub roboty budowlane)

na nieruchomości stanowiącej
własność : …............................................................................................................ ...................................................................
.........................................................................................................................................
( wymienić właściciela):
położonej w..................................................... przy ul........................................... .pod nr....................
Nr/ działki …......................obr. ….............................
Druk do Zawiadomienia o zamiarze i terminie rozpoczęcia robót budowlanych (Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
w Świnoujściu ul. Wojska Polskiego 1/2 72-600 Świnoujście)

OŚWIADCZENIE
O PRZYJĘCIU OBOWIĄZKÓW KIEROWNIKA BUDOWY (ROBÓT) / INSPEKTORA NADZORU
INWESTORSKIEGO*)
* niepotrzebne skreślić

Roboty budowlane będą realizowane wg projektu budowlanego zatwierdzonego decyzją
o pozwoleniu na budowę nr …………...............… znak: ………...........................................................................……
z dnia ………………………….................................. ostateczną w dniu ….......................................................................
wydaną przez ………………..................................................................................................................................................*
lub dołączonego do zgłoszenia z dnia. .................…......................................................................….........................*
Składając niniejsze oświadczenie przyjmuję na siebie obowiązki wynikające z funkcji
kierownika budowy / inspektora nadzoru inwestorskiego*), określone ustawą Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późniejszymi zmianami) i innymi
przepisami prawa, a roboty budowlane wykonywać będę zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej.
Jednocześnie stwierdzam* (dotyczy kierownika budowy) ,że:
stosownie do art. 21a ust. 1 Prawa budowlanego sporządzony został plan
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla wyżej określonych robót*)


w świetle art. 21a ust. 1a i 2. Prawa budowlanego sporządzenie planu bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia nie jest wymagane*).


Oświadczam, że znane mi są przepisy obowiązujące przy wykonywaniu robót budowlanych
i rozbiórkowych w szczególności art. 25 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.
( Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późniejszymi zmianami) oraz przepisy o odpowiedzialności karnej
i zawodowej, przewidziane w art. 90,91,92,93,95 cytowanej wyżej ustawy.

…......................................................................................................
(Miejscowość , data , czytelny podpis i pieczątka)

Załączniki:
1. Zaświadczenie właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzające wpis na listę członków tej izby (kopia)
2. Kopia uprawnień budowlanych
3. RODO

* niepotrzebne skreślić
Druk do Zawiadomienia o zamiarze i terminie rozpoczęcia robót budowlanych (Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
w Świnoujściu ul. Wojska Polskiego 1/2 72-600 Świnoujście)

