
…………………………………….  
(miejscowość i data) 

............................................................  
(wymienić właściwy organ nadzoru budowlanego) 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

kierownika budowy o zakończeniu robót 
 

Ja, niżej podpisany .....................................................………………………………………….., 
zamieszkały w ...................................……...., przy ul. …….................................................., 
zgodnie z art. 57 ust 1, pkt. 2, ust. 1a i ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
  

OŚWIADCZAM, że: 
 

w dniu …………………………… została zakończona budowa ………………….…..................  
……………………………………………….………………………………………………..............…. 
na działce nr ………………… stanowiącej własność 
………………………………………...……..…...…………………………………………...........…… 

położonej w miejscowości ……………....……...... przy ul. …………….……………….............….  
1. została wykonana w całości / w części *:  

a) zgodnie z projektem budowlanym, przepisami i warunkami pozwolenia na budowę          
nr ………………………….....................................… z dnia ...……........…………........…, 

znak: ……………………………………….. wydanym przez ……………………………….. 
b) z następującymi zmianami nieodstępującymi w sposób istotny od zatwierdzonego 

projektu lub warunków pozwolenia na budowę, wprowadzonych do realizacji w trakcie 
wykonywania robót*:  
………............................................................................................................................… 

………............................................................................................................................… 

………............................................................................................................................… 
(wymienić każdą ze zmian, dołączyć kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu, z naniesionymi 
zmianami, a w razie potrzeby także uzupełniający opis, potwierdzonymi przez projektanta i inspektora nadzoru, jeżeli został 
ustanowiony) 

2. do wykonania pozostało: 
.....................................................................................................……........……………………………

……………………………………………..............…………………. 
3. nie zachodzi / zachodzi* potrzeba wykonania prób i poprawek, 
4. doprowadzono do należytego stanu i porządku teren budowy, a także: ……………………... 

…………………………………………………………………………………..………..............…..  
(wymienić ulicę, sąsiednią nieruchomość, budynek lub lokal sąsiada w przypadku korzystania z nich w trakcie budowy) 

5. Parametry techniczne obiektu budowlanego: 
 

Obiekt 
Powierzchnia Powierzchnia Kubatura  Ilość Ilość Ilość 

zabudowy [m2] użytkowa [m2] [m3] kondygnacji mieszkań izb 

       

       

 

6. Jestem członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w ………………………………. 

……………………………………. o nr ewidencyjnym ……………………………..……………. 
i posiadam wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.  
Potwierdzając powyższe o ś w i a d c z a m, że znane są mi przepisy i rygory dotyczące 
odpowiedzialności karnej i zawodowej zamieszczone w rozdziale 9 i 10 Prawa 
budowlanego. 
 
 

**………………………... 
(podpis i pieczęć projektanta) 

**………………………... 
(podpis i pieczęć inspektora nadzoru) 

………………………... 
(podpis i pieczęć kierownika budowy) 

 

*   niepotrzebne skreślić  

**  w przypadku zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu oświadczenie powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego 
Załączniki: kserokopia zaświadczenia o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.



POUCZENIE: 
 

Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu budowy 
(dot. również inspektora nadzoru inwestorskiego oraz projektanta) 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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),  
 
realizując wynikający z przywołanych przepisów obowiązek informacyjny, nałożony na Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, jako 
administratora przetwarzającego Pani/Pana dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji powierzonych ustawowo zadań publicznych,  
 
informujemy, że: 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego z siedzibą w Ostródzie          
przy ul. Jana III Sobieskiego 5; 

 
2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pan Piotr Grobis, tel: 513-183-300, e-mail: pgrobis36@wp.pl; 

 
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji ustawowych zadań Administratora, związanych z realizacją robót 

budowlanych i rozbiórki, w tym kontroli i nadzoru nad wykonywaniem obowiązków kierownika budowy/inspektora 
nadzoru/projektanta.  
 

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit. e przywołanego we wstępie rozporządzenia UE 
oraz ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. 

 
5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą inne podmioty publiczne upoważnione do ich przetwarzania na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa oraz inni uczestnicy procesu budowlanego. 
 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów oraz wynikający z Instrukcji 
kancelaryjnej, a po ich ustaniu lub zakończeniu zostaną one usunięte lub zarchiwizowane. 

 
7. Dodatkowo informujemy, że posiada Pani/Pan prawo: 

 
a) dostępu do treści swoich danych osobowych, w tym także do informacji, czy są one przetwarzane w jakikolwiek sposób; 
b) żądania sprostowania swoich danych osobowych w sytuacji stwierdzenia, że są one nieprawidłowe czy niekompletne; 
c) usunięcia swoich danych osobowych w przypadkach wynikających z obowiązujących przepisów; 
d) ograniczenia zakresu przetwarzania swoich danych osobowych w sytuacjach kiedy jest to uzasadnione; 
e) wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie swoich danych osobowych, dotyczących Państwa szczególnej sytuacji; 
f) do cofnięcia, w dowolnym momencie, zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, których przetwarzanie zostało 

powierzone Administratorowi na podstawie uprzedniej Państwa zgody i w przypadku, kiedy nie ograniczają tego wymagania 
ustawowe;  wycofanie zgody nie ma jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej wycofaniem; 

 
8. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,                     

że przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa; 
 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Ich podanie jest Pani/Pana obowiązkiem, wynikającym 
z obowiązujących przepisów i stanowi warunek konieczny do zrealizowania zadania publicznego dotyczącego realizacji procesu 
budowlanego. Konsekwencją odmowy podania danych osobowych będzie odmowa załatwienia Pani/Pana sprawy, wynikająca       
z formalnej i prawnej niemożności jej rozstrzygnięcia.   


