
………………………………………….                                        Mogilno, dnia ……………..………….. 

…………………………………………. 

……………………………………….… 

……………………………………….… 

…………………………………….…… 

(Dane kierownika budowy, robót, adres do korespondencji) 

Tel. Kontaktowy ……………………..... 

 

                                                

OŚWIADCZENIE 
            
KIEROWNIKA  BUDOWY (ROBÓT) / INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO * 

                                      
 

Kierownika budowy / kierownika branży* ………………………………………............................ 
                                                                                                                   ( wymienić branżę np.elektrycznej , gazowej , wodno-kanalizacyjnej ,itp.) 

 

Ja niżej podpisany ................................................................................................................................ 
                (imię i nazwisko), 

 

zamieszkały............................................................................................................................................ 
               (adres, telefon) 

 

upr. bud. nr ............................................. wydane przez ......................................................................... 

będąc wpisanym(ną) na listę członków …………………..…………………………………………… 

pod nr ………………………………..………………………………………………………………... 

 

zgodnie z wymogiem art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst 

jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.) 
 

Oświadczam, że obiekt budowlany, (roboty budowlane) 

 

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

………………………………………………………………………………………..... 
      (rodzaj obiektu bądź robót bud.) 

 

......................................................................................................................................... 
(adres inwestycji) 
 

którego inwestorem jest ……………………………………..………………………………………... 

został zrealizowany na podstawie pozwolenia na budowę nr ……………………………................... 

znak: .......................................................................... z dnia ................................................................. 

wydanego przez Starostę Mogileńskiego. 

 

 
 

 
* Niepotrzebne skreślić 



 

a) został(y) wykonany(e) zgodnie ze sztuką budowlaną, zatwierdzonym projektem   

     budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami ( np. o wyrobach 
     budowlanych i dopuszczeniu ich do obrotu ,stosowania powszechnego i są odpowiednio  

     oznakowanie „B” lub „CE”,  posiadają załączoną informację o wyrobie, instrukcję jeżeli była  

     wymagana . Wyroby budowlane dopuszczone do  stosowania w budownictwie przed 01.05.2004r.  

     posiadały potwierdzenie zgodności wyrobu ,) 
      

b) jednocześnie oświadczam, że teren budowy (ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub      

    lokalu został doprowadzony do należytego stanu i porządku. )                                                          
    

c) informuję, że dokonano pomiarów powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego i 
    poszczególnych lokali mieszkalnych, w sposób zgodny z przepisami rozporządzenia, o  \ 
    którym mowa w art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy - prawo budowlane.** 

 

d)  w trakcie realizacji wprowadzono zmiany nie odstępujące w sposób istotny od  

     zatwierdzonego projektu i warunków pozwolenia na budowę (zgodnie z art. 57 ust. 2 Prawa 

     budowlanego) polegające na:  

 

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

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

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

(opis wprowadzonych zmian)*** 

 
 

Załączono kopię rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego,                        

z naniesionymi zmianami, potwierdzonymi datą i podpisem projektanta i inspektora nadzoru 

inwestorskiego, jeżeli został ustanowiony; 
 

Potwierdzenia 

 

 

…………………………………………                                    ………………………………………... 
   (Imię i nazwisko)                                                                                                        (Imię i nazwisko) 
        (podpis autora projektu budowlanego)                                                                  (podpis inspektora nadzoru inwestorskiego) 

 

 

Stwierdzam, że obiekt budowlany  nadaje się do użytkowania. 

 
 

 

                                                                                                

                                                                                                 ……………………………………………. 
     (nr uprawnień, podpis kierownika budowy/robót*) 

 

 
*     niepotrzebne skreślić  
**    dotyczy tylko budynków mieszkalnych lub budynków z częścią mieszkalną na które wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na 

budowę został złożony po dniu wejścia w życie ustawy z dnia z dnia 16 września 2011 r. (Dz.U. z 2011r., Nr 232, poz.1377) o ochronie 

praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego tj. po dniu 29 kwietnia 2012r. 
dla pozostałych budynków mieszkalnych lub budynków z częścią mieszkalną  pomiaru powierzchni użytkowej dokonuje się na 

zasadach dotychczasowych.                                                                                       
***  w przypadku braku zmian nieistotnych należy wpisać nie dotyczy 



 

 Klauzula informacyjna  

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. 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 – RODO, Dz. 

Urz. UE L 119, s. 1), informujemy, iż: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w 

Mogilnie, reprezentowany przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, z siedzibą: ul. Marii 

Konopnickiej 20, 88-300 Mogilno. Kontakt z Administratorem: pinb@pinbmogilno.pl.  

2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni w naszej jednostce Paweł Modrzejewski.  

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: inspektor@kiodo.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

a) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)  

w związku z realizowaniem zadań wynikających z przepisów prawa, w szczególności; 

• ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, 

• ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, 

• ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, 

b) wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowanej władzy 

publicznej powierzonej Administratorowi na podstawie (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), 

c) Państwa dane mogą być także przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń wynikających  

z przepisów prawa cywilnego oraz obrony przed takimi roszczeniami, jeśli takie się pojawią lub 

dla prawidłowej realizacji umowy ( art. 6 ust.1 lit. b RODO). 

4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wymienionych 

powyżej celów w oparciu o przepisy prawa. Dane osobowe przetwarzane  

w oparciu o  art. 6 ust. 1 lit b) RODO będą przechowywane przez okres trwania łączącej nas umowy, 

jak również przez okres trwania wymagalności ewentualnych roszczeń z tym związanych – zgodnie z 

ustawowym terminem ich przedawnienia.  

5. Odbiorcami Państwa danych mogą być  wyłącznie urzędy i instytucje państwowe na podstawie 

odrębnych przepisów prawa lub podmioty, z którymi Administrator podpisał umowy powierzenia 

przetwarzania danych osobowych np. z zakresu obsługi IT. 

6. Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania,  wniesienia 

sprzeciwu z powodu Państwa szczególnej sytuacji. Mają Państwo również prawo do żądania od nas 

ograniczenia przetwarzania Państwa danych. Jeżeli uznają Państwo, że dane osobowe będą 

przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu 

nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

7. W ramach przetwarzania danych nie stosujemy metod polegających na zautomatyzowanym 

podejmowaniu decyzji, w tym profilowania. 

8. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednak jest ono niezbędne do realizacji świadczeń i 

innej działalności wynikającej z wymienionych wcześniej aktów prawnych.    

mailto:inspektor@kiodo.pl

