Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonanych robót z projektem
budowlanym i pozwoleniem na budowę oraz przepisami i normami.
Zgodnie z art. 57 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.)

oświadczam
o zgodności z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,

1)

obiektu budowlanego (rodzaj obiektu lub robót)__________________________________________
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
zlokalizowanego w Katowicach, przy ulicy _________________________________
nr____________, dz. nr __________________________________, ark. ____________, obręb
__________________,
zrealizowanego w oparciu o decyzję pozwolenia na budowę nr _____________________________,
z dnia ____________________, znak sprawy ___________________________________, wydanej
przez Prezydenta Miasta Katowice oraz w oparciu o decyzje zmieniające pozwolenie na budowę
(jeśli takie wydano) _______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________,
o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania -

2)

drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu;
o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu

3)

jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.
Stwierdzam, że w stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego i warunków pozwolenia na
budowę, w toku wykonywania robót budowlanych, wprowadzono następujące zmiany:
- istotne................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
- nieistotne ............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. .
Jednocześnie informuję, że dokonałem pomiarów powierzchni użytkowej budynku i poszczególnych
lokali mieszkalnych, w sposób zgodny z przepisami rozporządzenia, o których mowa w art. 34 ust. 6 pkt.1
Prawa budowlanego.

................................................................................
DATA, PODPIS, PIECZĄTKA (kierownik budowy)

Potwierdzam dokonanie w/w zmian oraz zgodę na ich wprowadzenie:
...................................................
(inspektor nadzoru inwestorskiego)

............................................................
(projektant)

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.

2.

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.

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.

1.

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

2.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a niepodanie danych uniemożliwia weryfikację złożonych przez
Panią/Pana informacji.

3.

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym
profilowaniu.

