
.................................................................. 
(miejscowość, data)

 

............................................................................. 
(imię i nazwisko kierownika budowy)

 

............................................................................. 
(adres kierownika budowy)

 

............................................................................. 
(numer uprawnień budowlanych kierownika budowy)

 
 

  

............................................................................. 
(imię i nazwisko inwestora lub jego nazwa )

 

 

Oświadczenie kierownika budowy 
 

Niniejszym oświadczam, że budowa / roboty budowlane  

................................................................................................................................................................ 
(rodzaj obiektu budowlanego i jego dokładny adres wraz z numerem ewidencyjnym działki)

 

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

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

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

została/y wykonana/e zgodnie z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę  

nr ........................................................................ z dnia ........................................................................ 

wydanego przez .....................................................................................................................................  

oraz obowiązującymi przepisami a także, że teren budowy został doprowadzony do należytego 

stanu i porządku (również teren ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu - w razie 

korzystania). 

 

Informuję ponadto, że dokonano 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*. 

* - W przypadku budynku mieszkalnego lub budynku z częścią mieszkalną. W innym przypadku zdanie należy 

przekreślić! 

 

 

................................................................ 
(podpis kierownika budowy/robót)

 
 

Potwierdzam zakres dokonanych zmian nie odstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego 

projektu i warunków pozwolenia na budowę dokonanych podczas wykonywania robót, w zakresie 

wynikającym z załączonych rysunków, wchodzących w skład zatwierdzonego projektu 

budowlanego i zawierającymi naniesione zmiany. 

 

 

…………..................................................................................................(imię i nazwisko projektanta i jego podpis) 

………….........................................................................................................(adres i nr uprawnień budowlanych) 

 

 

………..……….. ..............................................................(imię i nazwisko oraz podpis inspektora nadzoru inwestorskiego)  

………….........................................................................................................(adres i nr uprawnień budowlanych) 

 

 



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: 
1. 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]. 
2. W sprawach dotyczących danych osobowych proszę kontaktować się poprzez adres a-mail: pinb-gromaz@o2.pl lub pocztą tradycyjną na adres jw. 
3. 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. 
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą pozostałe strony i uczestnicy postępowania, ich pełnomocnicy, organy administracji publicznej, sądy i 

prokuratury. 
5. 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). 
6. Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych. 
7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz prawo wniesienia pozwu do sądu cywilnego . 

 

 

 

 

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

(podpis kierownika budowy/robót)
 

mailto:pinb-gromaz@o2.pl

