Żory, dnia ...................................
..........................................................
(imię, nazwisko kierownika budowy)

..........................................................
(dane adresowe, telefon kontaktowy, e-mail )

POWIATOWY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO
w Żorach

OŚWIADCZENIE
Kierownika budowy ( robót) o wykonaniu / rozbiórce obiektu zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowę
/ rozbiórkę *
Pouczony o odpowiedzialności karnej za podanie niniejszym oświadczeniem nieprawdy zgodnie z art. 233 ustawy z dnia
06 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny ( tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 1137) jako kierownik budowy obiektu
budowlanego................................. w miejscowości .............................................................. dz. nr...........................................
Stanowiącej własność........................................................................................................... niniejszym oświadczam zgodnie
z art. 57 ust. 1 pkt.2 ustawy Prawo budowlane, że :
1. Powyższy obiekt został wybudowany na podstawie :
 Ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę oraz zatwierdzonego projektu budowlanego:
( podać numer, znak decyzji oraz organ wydający)
…………………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..…
Instalacje i urządzenia związane z w/w obiektem zostały wybudowane na podstawie:
(podać datę i znak decyzji pozwolenia na budowę oraz organ wydający lub
przyjmujący zgłoszenie zamiaru
budowy wraz z datą złożenia do właściwego organu )
…………………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………..…
Obiekt*, instalacje*, urządzenia* zostały wybudowane zgodnie z zatwierdzonymi projektami budowlanymi
i warunkami pozwolenia na budowę lub przyjętego zgłoszenia* oraz przepisami
 odstępstwo nastąpiło przy * : …………….........................…………………….………………………………….…
i polega na* ( objaśnienie na stronie 2).....................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
 Zgodnie , niezgodnie* z obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami .
2. Teren budowy został doprowadzony do należytego stanu, a także ( w razie korzystania) ulica, sąsiednia nieruchomość
, budynek lub lokal.
3. Nie zachodzi, zachodzi * potrzeba wykonania prób, poprawek i uzupełnień ....................................................................
....................................................................................................................................................................................................
4. Do wykonania pozostało :.......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
5. Obiekt jest wyposażony w instalacje i urządzenia .....................................…………………………………………………
…….…………………………………………………………………………………………………………………...............
6. Dane techniczne dotyczące wybudowanego obiektu
( pkt. h –m wypełnić w przypadku innym niż dla
budynku )

powierzchnia zabudowy - .......................................m2
h) długość .................................m

powierzchnia użytkowa - .......................................m2
i) szerokość ..............................m

powierzchnia całkowita - .......................................m2
j) wysokość................................m

kubatura
- .......................................m3
k) światło( skrajnia)....................m

ilość mieszkań
- .........................................
l) średnica ................................ mm

ilość izb mieszkalnych
- ........................................
m) napięcie ................................kV

ilość kondygnacji ...........w tym nadziemnych............, podziemnych............wysokość obiektu...............mb
7.
Dane dotyczące efektywności energetycznej obiektu



Wartość wskaźnika EP ……............ EP [kWh/(m2*rok)]
Współczynnik przenikania ciepłą U [W/m2*K)]: ściany zewnętrzne: …………..…, dach/stropodach ……….,
podłoga na gruncie …………….. , okna i drzwi balkonowe ………., drzwi w przegrodach zewnętrznych ………..… .

OŚWIADCZAM JEDNOCZEŚNIE, ŻE DOKONAŁEM POMIARÓW POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ BUDYNKU I POSZCZEGÓLNYCH LOKALI MIESZKALNYCH, W
SPOSÓB ZGODNY Z PRZEPISAMI ROZPORZĄDZENIA, O KTÓRYM MOWA W ART. 34 UST. 6 PKT 1 USTAWY PRAWO BUDOWLANE, ORAZ, ŻE OBIEKT
NADAJE SIĘ DO UŻYTKOWANIA ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM .



niepotrzebne skreślić

.............................................................
podpis z pieczęcią i nr uprawnień

www.pinb.zory.bip.net.pl

Do oświadczenia Kierownik budowy winien dołączyć :
1. uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych
2. zaświadczenie o wpisie na listę izby samorządu zawodowego
POTWIERDZENIE PRZEZ PROJEKTANTA I INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO*
Zgodnie z Art. 57 ust. 2 Ustawy Prawo budowlane potwierdzam, że obiekt, został wybudowany zgodnie
z zatwierdzonym projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami :
odstępstwo polega na………………………………..............………………………………………………….........................
......................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................. .....................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................... ................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
……………….……………………………………………………………………….
Podpis projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego jeżeli został ustanowiony

WYJAŚNIENIE DOTYCZĄCE OŚWIADCZENIA :
A) Kierownik budowy winien wypełnić oświadczenie w sposób czytelny i dokładny.
B) Dotyczy punktu 6, litery h, i ,j ,k, l, m.

w przypadku budowli - w zależności od rodzaju należy podać parametry: kubatura w „m 3”, pojemność w „m3” ,
długość w „m”, szerokość w „m”, wysokość w „m” ;

w przypadku dróg należy podać : klasę drogi, długość w „m”, szerokość w „m”, światło ( skrajnia) w „m”,
rodzaje nawierzchni dróg ;

w przypadku sieci, linii, rurociągów i przewodów należy podać : długość w „m”, średnica w „mm” , napięcie w
„kV”
C) Dotyczy punktu 1 ( ak. 3):
w przypadku realizacji zgodnej z dokumentacją i warunkami pozwoleń na budowę należy w miejscu wykropkowanym
umieścić jednoznaczny zapis „ brak odstępstw”.
D) dotyczy punktu 1 (ak. 4)
W przypadku wyrazów oznaczonych gwiazdką jak np. zgodny, niezgodny* / nie zachodzi, zachodzi* - niepotrzebny
wyraz skreślić .
E) dotyczy potwierdzenia projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego( strona 2) :
Wypełnić tylko w przypadku realizacji ze zmianami nieodstępującymi w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub
warunków pozwolenia na budowę.
POUCZENIE ; Zgodnie z ustawą z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny ( tekst jednolity DZ. U. z 2016 r. poz. 1137)
§ 1. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie
ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę,
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
§ 1a. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę z obawy przed odpowiedzialnością karną grożącą
jemu samemu lub jego najbliższym,
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2. Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swoich uprawnień, uprzedził zeznającego
o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie lub odebrał od niego przyrzeczenie.
§ 3. Nie podlega karze za czyn określony w § 1a, kto składa fałszywe zeznanie, nie wiedząc o prawie odmowy zeznania lub odpowiedzi
na pytania.
§ 4. Kto, jako biegły, rzeczoznawca lub tłumacz, przedstawia fałszywą opinię, ekspertyzę lub tłumaczenie mające służyć za dowód
w postępowaniu określonym w § 1,
podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
§ 4a. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 4 działa nieumyślnie, narażając na istotną szkodę interes publiczny,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 5. Sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia, jeżeli:
1) fałszywe zeznanie, opinia, ekspertyza lub tłumaczenie dotyczy okoliczności niemogących mieć wpływu na rozstrzygnięcie sprawy,
2) sprawca dobrowolnie sprostuje fałszywe zeznanie, opinię, ekspertyzę lub tłumaczenie, zanim nastąpi, chociażby nieprawomocne,
rozstrzygnięcie sprawy.
§ 6. Przepisy § 1-3 oraz 5 stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis ustawy przewiduje
możliwość odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej.
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