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

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

         POWIATOWY INSPEKTOR  

        NADZORU BUDOWLANEGO 

        w  Mielcu 

ul. Wyspiańskiego 6, II piętro pok. 222 

39-300 Mielec 

 

  

OŚWIADCZENIE o PRZYJĘCIU OBOWIĄZKÓW 

KIEROWNIKA BUDOWY, ROBÓT* 

INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO * 

 

           Oświadczam, że z dniem .......................... przyjąłem obowiązki kierownika robót, budowy, 

inspektora nadzoru inwestorskiego,* w szczególności wymienione w art.21a,22,23,24,25,26* 

ustawy z dnia 7 lipca 1994r  (Dz. U. 2021.2351 t.j) na budowę, roboty* 

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

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

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

na nieruchomości (działce) położonej w ................................................................................................ 

nr ewid.gr. ....................................................................... wg pozwolenia na budowę /zgłoszenia/ 

udzielonego dla ....................................................................................................................................... 

z dnia ................................................................ nr.................................................................................. 

            Posiadam uprawnienia budowlane w specjalności ..................................................................... 

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

nr ............................................ wydane przez ................................................................................., 

oraz aktualny wpis na listę członków samorządu zawodowego nr ..............................., ważny do dnia 

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

Załącznik: 
− kserokopia uprawnień budowlanych 

− kserokopia zaświadczenia przynależności  do PIIB. 

− oświadczenie  stwierdzające sporządzenie                                                  

  planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie               

 dla  robót  wymienionych w  art.21a  pkt.1a PB  *                       

 
Dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Przekazane dane stanowią wyłącznie przedmiot 

przetwarzania w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na podstawie art. 6 ust.1 

lit. c w. w. rozporządzenia. Administratorem powyższych danych jest Powiatowy Inspektor Nadzoru 

Budowlanego w Mielcu.  

   

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

* niepotrzebne skreślić        podpis 
         pieczątka z adresem i numerem  

                                                                                                               uprawnień budowlanych  

Pouczenie: 

Ustanowiony przez inwestora kierownik budowy lub robót jest obowiązany: 

1. Doręczyć inwestorowi lub do Urzędu oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika  budowy 

2. Sporządzić plan bezpieczeństwa ochrony zdrowia na budowie dla robót wymienionych w art. 21 a pkt.1a 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 ( Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126 ) 

3. Prowadzić dokumentację budowy (w tym dziennik budowy). 

4. Zapewnić geodezyjne wytyczenie obiektu. 

5. Umieścić na terenie budowy – robót w widocznym miejscu tablicę informacyjną. 

6. Przechowywać dokumentację budowy przez okres prowadzenia robót, a po zakończeniu przekazać ją 

inwestorowi. 

7. Przestrzegać innych obowiązków wymienionych w art. 22 ustawy – Prawo budowlane.    

 

 
Druki opracowane na podstawie ustawy Prawo budowlane mające charakter informacyjny i pomocniczy 


