
..........................................................
(miejscowość i data)

OŚWIADCZENIE
Kierownika budowy o zakończeniu robót

Ja, niżej podpisany........................................................................................................................................
zamieszkały w w.............................................................przy ulicy ............................................................. 
zgodnie z art. 57, pkt 1 ust. 2 i pkt. 1.a ,ustawy z dnia 07. 07. 1994 Prawo Budowlane ( tekst jednolity 
Dz. U z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami)

OŚWIADCZAM, że
w dniu..................................... budowa: …..................................................................................................
......................................................................................................................................................................
na działce o nr ewid. .......................................................obręb: ..................................................położonej 
w miejscowości  ....................................................  w gminie................................................., stanowiącej 
własność: ....................................................................................................................................................
1. została wykonana w CAŁOŚCI /CZĘŚCI (*):

a) ZGODNIE / NIEZGODNIE (*) z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę 
nr ............................... z dnia....................... wydanymi przez........................................................
b)  z następującymi zmianami nie odstępującymi w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub 
warunków pozwolenia na budowę, wprowadzonych do realizacji w trakcie wykonywania robót:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

(wymienić każdą ze zmian, dołączyć kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu, z naniesionymi zmianami, a w razie 
potrzeby także uzupełniający opis, potwierdzony przez projektanta i inspektora nadzoru, jeżeli został ustanowiony)

c)  z  następującymi  zmianami  odstępującymi  w sposób istotny od zatwierdzonego  projektu  lub 
warunków pozwolenia na budowę, wprowadzonych do realizacji w trakcie wykonywania robót: 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

2. do wykonania pozostało: …..................................................................................................................
      ................................................................................................................................................................
3. doprowadzono do należytego stanu i porządku teren budowy, a także …............................................

…............................................................................................................................................................
4. Jestem członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 

w  .......................................................................... o  nr ewid. ........................................................... i 
posiadam wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

5. 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 Prawa 
Budowlanego.(**) (***)

6. Budynek został podłączony do zbiornika na nieczystości płynne znajdującego się na w/w działce, 
po próbie, stwierdzam szczelność. (**)

7. Budynek został podłączony do własnego ujęcia wody, znajdującego się na w/w działce, o 
głębokości.........m. (**)

8. Oświadczam, iż obiekt został wybudowany z materiałów atestowanych. Stosowne potwierdzenia 
znajdują się u inwestora. (**)

Potwierdzając powyższe oświadczam, że znane są i  przepisy i rygory dotyczące odpowiedzialności 
karnej i zawodowej zamieszczone w rozdziale 9 i 10 Prawa Budowlanego.

….............................................................
(podpis i pieczęć kierownika budowy)

(*)     niepotrzebne skreślić   
(**)    jeżeli nie dotyczy, wykreślić.
(***)  dotyczy budynków mieszkalnych oraz budynków z funkcją mieszkalną
Załączniki:  1) kserokopia zaświadczenia o wpisie na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego, 

        2) kserokopia uprawnień.                   


