
                                                                             ……………..................... dnia ............201...r.  

 

OŚWIADCZENIE KIEROWNIKA BUDOWY /  INSPEKTORA  NADZORU  
INWESTORSKIEGO 

 o zakończeniu robót budowlanych, o zgodności wykonania robót budowlanych z 
projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz o doprowadzeniu 

placu budowy do należytego stanu i porządku  

Zgodne z art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy  z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 

2013.1409. j. t.) jako kierownik budowy niniejszym oświadczam, że budowa : 

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

 

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

                                                  określić rodzaj obiektu lub jego część 

została zakończona i wykonana zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, 

przepisami, normami oraz : 

1. zgodnie z projektem budowlanym i warunkami określonymi w decyzji pozwolenia na 

budowę nr ………. znak AB.7351/……./……...  z  dnia ……….  wydanym przez 

…………..………………………………………………......…….… , obowiązującymi 

przepisami  i  Polskimi Normami; 

2. zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym 

4    z następującymi zmianami w stosunku do rozwiązań i ustaleń pozwolenia na budowę   

wprowadzonych do realizacji w trakcie wykonywania robót : 

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

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

................................................................................................................................................. 
wymienić każdą z wprowadzonych zmian wraz z potwierdzeniem przez projektanta i inspektora nadzoru 
                                                                           inwestorskiego 
 

Jednocześnie stwierdzam, że doprowadzono do należytego stanu i porządku teren budowy,  

a także  

……………………………........................................................................................................... 
wymienić ulicę, sąsiednią nieruchomość, budynek lub lokal sąsiada w przypadku korzystania z nich w trakcie 

budowy 

 

Równocześnie stwierdzam, że budynek nadaje się do użytkowania. 

Potwierdzając powyższe oświadczam, że znane są mi przepisy i rygory dotyczące 

odpowiedzialności karnej i zawodowej przewidziane w  ustawie Prawo budowlane. 
Ponadto oświadczam, że wbudowane wyroby budowlane posiadają odpowiednie oznakowanie „B” 

lub „CE” i załączoną informację o wyrobie ( instrukcję jeżeli była wymagana ). Wyroby budowlane 

dopuszczone do stosowania w budownictwie przed 01.05.2004r. posiadały potwierdzenie zgodności 

wyrobu z odpowiednim dokumentem odniesienia. Pozostałe wyroby były wprowadzone do obrotu 

zgodnie z aktualnymi przepisami. Dokonano pomiarów powierzchni użytkowej budynku i 

poszczególnych lokali mieszkalnych, w sposób zgodny z przepisami rozporządzenia, o którym mowa w 

art. 34 ust. 6 pkt 1". 

 

                                                                                                ………………………………… 
                                                                                                         pieczęć i podpis kierownika budowy 


