................................, dnia .........................

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

(miejscowość)

............................................................
............................................................
(imię,nazwisko, adres)

Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego
w Jaworze
ul. Poniatowskiego 25

OŚWIADCZENIE
Niniejszym oświadczam, że posiadając wymagane przygotowanie zawodowe, przyjmuję do
wykonania powierzone mi przez inwestora obowiązki

KIEROWNIKA BUDOWY/ROZBIÓRKI*
przy realizacji robót obejmujących:

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
(nazwa i rodzaj oraz adres całego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-ów bądź robót budowlanych, oznaczenie działki ewid. wg
ewidencji gruntów i budynków poprzez określenie obrębu ewidencyjnego oraz numeru działki ewidencyjnej)

na nieruchomości stanowiącej własność:
....................................................................................................................................................................
(imię,nazwisko/nazwa, adres właściciela )

położonej ....................................................................................................................................................
(miejscowość, obręb, nr ewid. działki, gmina )

gdzie inwestorem jest..................................................................................................................................
(imię,nazwisko/nazwa, adres inwestora )
.........................................................................................................................................................................................................

zgodnie z*:
1) pozwoleniem na budowę z dnia................................................nr.................................................
2) zgłoszeniem budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a,2b i 19a Prawa budowlanego,
z dnia...........................................................nr....................................................................
3) zgłoszeniem przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1b Prawa budowlanego
z dnia …..................................................nr..................................................................

Posiadam uprawnienia budowlane do:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
(zakres uprawnień budowlanych,)

w specjalności: ...........................................................................................................................................
jestem członkiem .......................................................................................................................................
(izba samorządu zawodowego)

1

Jednocześnie oświadczam, że zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U.
z 2013r., poz. 1409 z późn. zm.):
- zobowiązuję się do rzetelnego wykonania powierzonej mi funkcji;
znane mi są obowiązki i prawa kierownika budowy określone w art. 21a, 22 i 23 w/w ustawy oraz
przepisy o odpowiedzialności karnej i zawodowej zawarte w rozdziale 9 ustawy,
- został sporządzony/nie został sporządzony* plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwany
dalej „planem bioz”¹, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126);
umieszczono/ nie umieszczono* w widocznym miejscu tablicę informacyjną oraz ogłoszenie
zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia²

...................................................................
( pieczęć i podpis)

*wypełnić właściwe
¹ Plan „bioz” sporządza się jeżeli w trakcie budowy wykonywany będzie przynajmniej jeden z rodzajów
robót budowlanych wymienionych w art. 21A ust.2 Prawa budowlanego, lub przewidywane roboty
budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie będzie przy nich zatrudnionych co
najmniej 20 pracowników, albo pracochłonność planowanych robót budowlanych będzie przekraczać
500 osobodni.
² nie dotyczy budowy obiektów służących obronności i bezpieczeństwa państwa oraz obiektów liniowych.
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