Katowice, dnia……………………………..

OŚWIADCZENIE
kierownika budowy (robót) / inspektora nadzoru inwestorskiego*
Ja, niżej podpisany(a) ……………………………………………………………………………...
zamieszkały(a) …………………………………………………………………………………………..
posiadający(a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
……………………………………………………………………………………………………………
z art. (§) …………………………………………………………………………………………………
nr ……………………………………… wydane przez ………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
będąc wpisanym(ną) na listę członków ………………………………………………………………
podać nazwę właściwej izby samorządu zawodowego

……………………………………………………………. pod numerem ……………………………
z datą ważności…………………………………
o ś w i a d c z a m, ż e
z dniem ……………………………… podjąłem (podjęłam) obowiązki kierownika budowy
(robót) / inspektora nadzoru inwestorskiego* przy budowie ………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
na nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. ………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………
której inwestorem jest ………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
Roboty budowlane będą realizowane wg projektu budowlanego zatwierdzonego decyzją o pozwoleniu
na budowę nr………………………………. znak ………………………………………………………
z dnia……………………
wydaną przez Prezydenta Miasta Katowice.
Składając niniejsze oświadczenie przyjmuję na siebie obowiązki wynikające z funkcji
kierownika budowy (robót) / inspektora nadzoru inwestorskiego*, określone ustawą Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 z późniejszymi zm.) i innymi przepisami
prawa, a roboty budowlane wykonywać będę zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.
Jednocześnie stwierdzam, że (dotyczy kierownika budowy):
- 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*.
Telefon kontaktowy…………………
…………………………………….…
Podpis

Załączniki:
1. Zaświadczenie właściwej izby samorządu zawodowego
2. Kopia uprawnień budowlanych
Uwaga:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję,
iż:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Katowicach,
ul. Rynek 13, 40-003 Katowice.
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2.
3.
4.

5.

Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod@pinb.katowice.pl
lub pisemnie na adres: ul. Rynek 13, 40-003 Katowice.
Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy prawo
budowlane i o statystyce publicznej.
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.
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:

•
•
d)

dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,

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.

1.

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a niepodanie danych uniemożliwia weryfikację złożonych
przez Panią/Pana informacji.
Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w
tym profilowaniu.

2.
3.
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