Grodzisk Mazowiecki, dnia .......................

Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego
w Grodzisku Mazowieckim
ul. Daleka 11
05-825 Grodzisk Mazowiecki
OŚWIADCZENIE O PODJĘCIU OBOWIĄZKÓW
- kierownika budowy*

- kierownika robót budowlanych*

- inspektora nadzoru inwestorskiego*

Ja niżej podpisany: ……………………………………………………………………………………
zamieszkały w ………………………………………………………………………………………..
zgodnie z wymogami art. 42 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2020r.
poz. 1333 z późn. zm.), oświadczam, że przyjmuję obowiązki kierownika budowy / kierownika
robót budowlanych / inspektora nadzoru inwestorskiego * na budowie: ………………………........
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
realizowanej na podstawie pozwolenia na budowę / zgłoszenia* nr …………………………..
z dnia ……………………………. , znak …………………………………………………………….
wydanym przez ………………………………………………………………………………………..
na nieruchomości stanowiącej własność: …………………………………...………………………...
………………………………………………………………………………………………………....
położonej w miejscowości …………………...…… przy ulicy …………………………………….
na działce nr ewidencyjny………………………..…. obręb geodezyjny …………………………….
Potwierdzam sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz informacji
zawierającej dane do zamieszczenia w ogłoszeniu dotyczącym bezpieczeństwa pracy i ochrony
zdrowia stosownie. do art. 42 ust. 2 pkt 2 oraz art. 42 ust. 3a.*
Jednocześnie oświadczam, że znane mi są obowiązki i uprawnienia kierownika budowy/robót
określone w art. 21a, 22, 23 i 24 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U.
z 2020r. poz. 1333 z późn. zm.), przepisy obowiązujące przy wykonywaniu robót budowlanych
i rozbiórkowych oraz przepisy dotyczące odpowiedzialności karnej i zawodowej przewidziane
w art. 90, 91, 92, 93 i 95 ww. ustawy .
Uprawnienia budowlane zostały udzielone decyzją / stwierdzone pismem* …………………………
…………………………………………………………………………………………………………
z dnia …………………………………….. numer ewidencyjny …………………………………... .
Telefon kontaktowy: …………………………… .

….………………………………………….
(czytelny podpis )

Do oświadczenia należy dołączyć:
1)
2)

*-

zaświadczenie właściwej izby samorządu zawodowego aktualne na dzień złożenia zawiadomienia o rozpoczęciu robót.
kserokopia uprawnień budowlanych
niepotrzebne skreślić

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (DZ. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016) – zwanego dalej RODO:
Państwa dane osobowe przetwarza administrator: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Grodzisku Mazowieckim [kontakt: Powiatowy
Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Grodzisku Mazowieckim, ul. Daleka 11, 05-825 Grodzisk Mazowiecki].
W sprawach dotyczących danych osobowych proszę kontaktować się poprzez adres a-mail: pinb-gromaz@o2.pl lub pocztą tradycyjną na adres jw.
Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C, art. 10 RODO oraz realizowanych obowiązków prawnych ciążących na
administratorze wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego.
Odbiorcami Państwa danych osobowych będą pozostałe strony i uczestnicy postępowania, ich pełnomocnicy, organy administracji publicznej, sądy i
prokuratury.
Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz okres archiwizacji
materiałów, określony przepisami ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (do 50 lat).
Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych.
Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz prawo wniesienia pozwu do sądu cywilnego.

….………………………………………….
(czytelny podpis )

