
OŚWIADCZENIE KIEROWNIKA BUDOWY 
po zakończeniu budowy

Niniejszym oświadczam, że:

1) budowa obiektu budowlanego ………………………………………………………………………..

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

na nieruchomości położonej w …................................ przy ulicy ….............................. numer

działki …...............................................

wykonana została:

 zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę 

z dnia.....................……...…... znak ……….…...….................………….....nr....................... 

wydaną przez Starostę Jarocińskiego, ze zmianami decyzją 

z dnia.....................……...…... znak ……….…...….................………….....nr....................... ,

z dnia.....................……...…... znak ……….…...….................………….....nr....................... 

oraz przepisami*,

 zgodnie z projektem  budowlanym przedłożonym do dokonanego do Starosty Jarocińskiego

zgłoszenia  budowy  z  dnia........................  znak  …...............................................  oraz

przepisami*

2) dokonałem pomiarów powierzchni użytkowej budynku i poszczególnych lokali mieszkalnych

w sposób zgodny z przepisami Rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy

projektu budowlanego**

3) teren budowy (ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu) został doprowadzony do

należytego stanu i porządku,

4) obiekt nadaje się do użytkowania;

5) zastosowane  wyroby  budowlane  posiadały  odpowiednie  oznakowanie  „B”  lub  „CE”

i  załączoną  informację  o  wyrobie,  instrukcję,  jeżeli  była  wymagana.  Wyroby  budowlane

dopuszczone do stosowania  w budownictwie  przed  01.05.2004r.,  posiadały  potwierdzenie

zgodności  wyrobu  z  odpowiednim  dokumentem  odniesienia.  Pozostałe  wyroby  były

wprowadzone do obrotu zgodnie z aktualnymi przepisami,

6) w  trakcie  prowadzenie  robót  budowlanych  dokonano  zmian  nieodstępujących  w  sposób

istotny  od  zatwierdzonego  projektu  zagospodarowania  działki  lub  terenu  lub  projektu

architektoniczno-budowlanego, lub warunków decyzji o pozwoleniu na budowę, polegających

na: ………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………



Zostałem poinformowany, iż:
zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej
zwanym RODO) 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Jarocinie  z siedzibą przy

ul. Kościuszki 10, 63-200 Jarocin
2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  iodrc@int.pl,  lub pisemnie na

adres: ul. Tadeusza Kościuszki 10, 63-200 Jarocin.
3. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy prawo budowlane i o

statystyce publicznej.
4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez

okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych,
b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
c) żądania usunięcia danych, gdy: 
 dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane
 dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,

d)    żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
 osoby te kwestionują prawidłowość danych,
 przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
 Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których

dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
6.  Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a niepodanie danych uniemożliwia weryfikację złożonych przez

Panią/Pana informacji.
8.  Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu,  w tym
profilowaniu

Potwierdzając  powyższe  oświadczam,  że  znane  mi  są  przepisy  i  rygory  dotyczące

odpowiedzialności karnej i zawodowej przewidziane w Prawie budowlanym.

......................................................., dn. ..............................................................
 

                                                                        
                                                                                       

......................................................................................
(pieczątka i podpis kierownika budowy)

 Zmiany nieistotne potwierdzam:

- projektant ……………………………………………………………........................

                                    (pieczątka i podpis)

-inspektor nadzoru (jeżeli został ustanowiony) ………………………………………

                                                                                                      (pieczątka i podpis)

(*)      - wykreślić – jeżeli nie dotyczy;
(**)    - wykreślić – jeżeli nie dotyczy, wypełniać w przypadku zawiadomienia o zakończenia budowy lub złożenia 

wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego lub budynku z częścią 
mieszkalną

mailto:iodrc@int.pl

