
        Rybnik, dnia

Oświadczenie kierownika budowy (robót budowlanych) o zakończeniu
budowy obiektu budowlanego

Stosownie do treści art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., oświadczam/y,
że roboty budowlane związane z

na działce(-kach) nr przy ul.

w zrealizowane na podstawie:

1) decyzji o pozwoleniu na budowę 

nr z dnia wydanej przez

nr w ewidencji organu administracji architektoniczno-budowlanej 

zmienionej następnie decyzją(-ami)

2) zgłoszenia

nr z dnia dokonanego przez

nr w ewidencji organu administracji architektoniczno-budowlanej 

zmienionego następnie decyzją(-ami)

• zostały wykonane zgodnie/niezgodnie* z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia 
na budowę oraz przepisami

• teren budowy doprowadzono/nie doprowadzono* do należytego stanu i porządku

• teren drogi/ulicy/sąsiedniej nieruchomości/budynku/lokalu* doprowadzono/
nie doprowadzono/nie dotyczy* do należytego stanu i porządku

• dokonałem(-am) 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 (dotyczy budynku mieszkalnego lub budynku z częścią mieszkalną)*.

Kierownik budowy (robót budowlanych)

 

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

rodzaj inwestycji
(określić rodzaj robót i obiektu)

miejscowość

wpisać organ

wpisać nr(-y) decyzji, nr(-y) w ewidencji organu adm. architektoniczno-budowlanej, datę(-y) wydania decyzji

wpisać organ

wpisać nr(-y) decyzji, nr(-y) w ewidencji organu adm. architektoniczno-budowlanej, datę(-y) dokonania zgłoszenia



• wyroby  budowlane  (wbudowane  w  zakończony  obiekt  budowlany),  szczególnie  istotne  dla
bezpieczeństwa  konstrukcji  i  bezpieczeństwa  pożarowego,  posiadają  dokumentację
potwierdzającą  ich  dopuszczenie  do  obrotu  i  powszechnego  albo  jednostkowego  stosowania
w budownictwie oraz są  zgodne z art. 10 Prawa budowlanego

Zmiany  nieodstępujące  w  sposób  istotny  od  zatwierdzonego  projektu  lub  warunków  pozwolenia
na budowę polegają na:

…....................................................................................................................................................................
…....................................................................................................................................................................

…....................................................................................................................................................................
…....................................................................................................................................................................

…....................................................................................................................................................................
…....................................................................................................................................................................

…....................................................................................................................................................................
…....................................................................................................................................................................

…....................................................................................................................................................................
…....................................................................................................................................................................

…....................................................................................................................................................................
…....................................................................................................................................................................

…....................................................................................................................................................................
…....................................................................................................................................................................

…....................................................................................................................................................................
…....................................................................................................................................................................

…....................................................................................................................................................................
…....................................................................................................................................................................

…....................................................................................................................................................................
…....................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



W związku z powyższym oświadczam/y, że:

⃣ a) wprowadzone  zmiany są  zgodne  z  warunkami  technicznymi  i  miejscowym  planem
zagospodarowania przestrzennego i innymi przepisami prawa miejscowego, nie naruszają innych
warunków pozwolenia na budowę oraz zmiany te nie stanowią zmian istotnych, o których mowa
w art. 36a ust. 5 i mieszczą się w katalogu zmian, o których mowa w art. 36 a ust. 5a ustawy
Prawo budowlane

⃣ b) wprowadzone zmiany nie wykraczają poza obszar działek objętych pozwoleniem na budowę

⃣ c) wykonany ze zmianą w stosunku do zatwierdzonego projektu  budowlanego  bezodpływowy
zbiornik  na  nieczystości  ciekłe  zapewni  odbiór  ilości  ścieków  adekwatny  do  ilości  osób
przewidzianych do korzystania

⃣ d) kształt/usytuowanie skarp nie spowoduje zalewania działek sąsiednich

⃣ e) lokalizacja budynku nie koliduje z infrastrukturą techniczną uzbrojenia terenu

⃣ f) bilans terenu zwiększył się na korzyść terenów zielonych

⃣ g)  bilans  terenu  zwiększył  się  na  rzecz  terenów  utwardzonych,  ale  nadal  jest  zgodny
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

⃣ h) bilans terenu nie uległ zmianie 

⃣ i) przegrody zewnętrzne obiektu spełniają aktualne wymagania normy cieplnej 

⃣ j) obszar oddziaływania obiektu/urządzeń związanych z obiektem nie uległ zwiększeniu 

⃣ k) zmiana sposobu odprowadzania ścieków z bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe na
rzecz  przydomowej  oczyszczalni  ścieków  wykonanej  zgodnie  z  załączonym  projektem
wykonawczym pozostaje w zgodzie z wymaganiami przepisów,  w tym warunków technicznych
oraz  rozporządzenia  Ministra  Środowiska  w sprawie  warunków,  jakie  należy  spełnić  przy
wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych
dla środowiska wodnego.

Nie wykonano części robót wykończeniowych lub innych robót budowlanych związanych z obiektem lub
z zagospodarowaniem działki, a mianowicie:

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta Rybnika - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
dla miasta Rybnika, z siedzibą przy ul. Jankowickiej 1, 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/wniosku.

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego
potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej

   
 

*niepotrzebne skreślić
** w przypadku zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę dokonanych podczas wykonywania robót 
budowlanych oświadczenie kierownika budowy powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, jeśli został ustanowiony                                 
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(podpis kierownika budowy (robót budowlanych)

wraz z pieczęcią imienną)

….................................................................**
(podpis inspektora nadzoru inwestorskiego

wraz z pieczęcią imienną)
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(podpis projektanta wraz z pieczęcią imienną)


