Inspektor nadzoru inwestorskiego

Rybnik, dnia

Imię, nazwisko lub nazwa
adres zamieszkania lub siedziby
nr tel. faxu, adres e-mail

Oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego stwierdzające przyjęcie
obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego
W oparciu o art. 18 ust. 2 w związku z art. 25 i art. 26 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.,
oświadczam, że przyjmuję obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego do nadzorowania budowy
(robót budowlanych)

rodzaj inwestycji
(określić rodzaj robót i obiektu)

na działce(-kach) nr

w

przy ul.

miejscowość

Budowa (roboty budowlane) prowadzona(-e) będzie(-ą) na podstawie:
1) projektu zatwierdzonego decyzją
o pozwoleniu na budowę nr

z dnia

wydaną przez

wpisać organ

- nr w ewidencji organu administracji architektoniczno-budowlanej
2) zgłoszenia
nr

z dnia

dokonaną przez

wpisać organ

- nr w ewidencji organu administracji architektoniczno-budowlanej
Prawo wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przysługuje mi na podstawie
dokumentów dołączonych do niniejszego oświadczenia.
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta Rybnika - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta
Rybnika, z siedzibą przy ul. J. i F. Białych 7, 44-200 Rybnik, jako administrator danych osobowych informuje, że Pani/Pana
dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści
swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do weryfikacji złożonego
zawiadomienia.
Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym
zawiadomieniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego
potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych
zamieszczonych powyżej.

podpis

POUCZENIE
Zgodnie z ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.

Art. 25.
Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy:
1) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem lub pozwoleniem
na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie
zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach
technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach
odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;
4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń
budowy.
Art. 26.
Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo:
1) wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące:
usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów
zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do
stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych;
2) żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych
robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie
bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.
Art. 27.
Przy budowie obiektu budowlanego, wymagającego ustanowienia inspektorów nadzoru inwestorskiego w zakresie różnych
specjalności, inwestor wyznacza jednego z nich jako koordynatora ich czynności na budowie.

