…………………………….., dnia ……………………………..
Oświadczenie
o przejęciu obowiązków kierownika budowy
Ja niżej podpisany ……………………….………………………………………...……..………..……..
(imię i nazwisko)

zamieszkały w ………………………….…………………………………………………...……………
zgodnie z wymogami art.12, art.21a-24 i art.44 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j.
Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.), oświadczam niniejszym o przejęciu obowiązków kierownika
budowy / rozbiórki / robót obiektu* od dnia ............................................. przy realizacji inwestycji:
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
(nazwa inwestycji)

w ...................................................... na nieruchomości przy ul. ................................................nr .........
nr ewidencyjny gruntów...............................................................................................................................
realizowanej przez.........................................................................................................................................
(inwestor)

• na podstawie decyzji nr ............................................ z dnia .................................................
znak AB -................................................................ wydanej przez Starostę Gostyńskiego *
• na podstawie zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Gostyniu
znak AB-................................................................... z dnia ................................................... *
• na podstawie decyzji znak PINB -..................................... z dnia ........................................
wydanej przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gostyniu *
Informuję, że posiadam uprawnienia budowlane nr …………..………… z dnia …….……….…
w zakresie .……………………………………………………..…………………………………. wydane
przez ………………………………...………………………………….…. których kserokopię załączam.
Oświadczam, że jestem wpisany na listę członków izby samorządu zawodowego
………………………………………………………………..…...……… nr …………….………….
Oświadczam, że w związku z obowiązkiem wynikającym z art.21a ust.1 ustawy Prawo budowlane,
sporządzony został dla w/w. inwestycji plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w formie i w zakresie
zgodnym z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003r., w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Autorem tego planu jest ……………….…………………………………………..
Oświadczam, że znane mi są przepisy obowiązujące przy wykonywania robót budowlanych oraz rygory
dotyczące odpowiedzialności karnej i zawodowej, wynikające z przepisów w/wym. ustawy Prawo
budowlane.
Oświadczam, że dysponuję informacjami na temat przetwarzania moich danych osobowych w zakresie
wskazanym w 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 (RODO).

Załączniki:
- kserokopia uprawnień budowlanych
- aktualne zaświadczenie z izby zawodowej

………………………………….………………
Podpis i pieczęć osoby składającej oświadczenie

