
Miejscowość i data: 
 

_________________________________ ,  __________________________________ 

 

OŚWIADCZENIE  

KIEROWNIKA BUDOWY O ZAKOŃCZENIU BUDOWY/ROBÓT BUDOWLANYCH*) 

 

Niniejszym oświadczam, że budowa/roboty budowlane *) 

A DANE IDENTYFIKACYJNE INWESTYCJI 
Nazwa i rodzaj całego zamierzenia budowlanego, rodzaj obiektu bądź robót budowlanych (wg pozwolenia na 

budowę/zgłoszenia): 
 

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

_________________________________________________________________________________________________________  
 

Miejscowość (adres budowy): 
 

____________________________ 

Ulica/Plac 
 

_________________________________ 

Nr domu: 
 

____________ 

Nr lokalu: 
 

________________________ 
 

Nr działki/ek: 
 

________________________________________________________________ 
 

Gmina: 
 

______________________________________ 

została/y wykonana/e zgodnie z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę: 

B DECYZJA O POZWOLENIU NA BUDOWĘ, DECYZJE ZMIENIAJACE 
Decyzja o pozwoleniu na budowę/zgłoszenie nr: 

_____________________________________________ 

Z dnia: 

 

________________ 
 

Organ wydający pozwolenia/przyjmujący 

zgłoszenie: 

 

_______________________________________ 
 

Zmiany i przeniesienia pozwolenia (Decyzja: znak, dzień, wydana przez):  
 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________________ 
 

oraz obowiązującymi przepisami, a także, że teren budowy został doprowadzony  

do należytego stanu i porządku. 
 

Jako kierownik budowy/inspektor nadzoru inwestorskiego oświadczam, że wbudowane na w/w budowie 

materiały budowlane posiadały odpowiednie oznakowanie „B” lub „CE” i załączoną informację o wyrobie, 

jeżeli była wymagana. Wyroby budowlane dopuszczone do stosowania w budownictwie przed 01.05.2004 r. 

posiadały potwierdzenie zgodności wyrobu z odpowiednim dokumentem odniesienia. Pozostałe wyroby budowlane 

były wprowadzane do obrotu zgodnie z aktualnymi przepisami. 
 

Dokonano następujących nieistotnych zmian od zatwierdzonego projektu budowlanego  

i warunków decyzji o pozwoleniu na budowę: 

C NIEISTOTNE ODSTEPSTWA OD PROJEKTU I WARUNKÓW POZWOLENIA NA BUDOWĘ 
Zakres dokonanych odstępstw (nieistotnych) od projektu budowlanego i warunków pozwolenia na budowę: 
 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 

 

 ________________________________      ___________________________ 
 imię i nazwisko oraz podpis,         imię i nazwisko oraz podpis   

 inspektora nadzoru inwestorskiego,        kierownika budowy/robót budowlanych 

 nr uprawnień budowlanych          nr uprawnień budowlanych   

          

Potwierdzam zakres dokonanych zmian, nie odstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego 

projektu budowlanego i warunków pozwolenia na budowę, dokonanych podczas wykonywania robót, w 

zakresie wynikającym z załączonych rysunków, wchodzących w skład zatwierdzonego projektu 

budowlanego, zawierających naniesione zmiany oraz dodatkowych opisów. 

 

 

        ______________________________ 
        imię i nazwisko oraz podpis projektanta,  

nr uprawnień budowlanych     
 

D ZAŁĄCZNIKI: 

1 
Aktualne zaświadczenie kierownika budowy/inspektora nadzoru inwestorskiego o wpisie na 

listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, z określonym w nim terminem ważności. 
 

*)  niepotrzebne skreślić 

 

            


