Lipno, dnia ...............................

OŚWIADCZENIE
kierownika budowy o wykonaniu obiektu budowlanego
Ja niżej podpisany /a/..........................................................................................................................
zam. .....................................................................................................................................................
posiadający /a/ uprawnienia budowlane nr .........................................................................................
z dnia ............................................. w specjalności .............................................................................
świadomy odpowiedzialności karnej z art. 271 K.K. za fałszywe zeznanie nieprawdy lub zatajenie
prawdy, niniejszym oświadczam, że : .................................................................................................
..............................................................................................................................................................
/ podać rodzaj i przeznaczenie obiektu/

zlokalizowany w .................................................................................................................................
/ miejscowość, numer ewidencyjny działki, gmina /
pobudowany został zgodnie/niezgodnie* z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia
na budowę Nr ................................................. z dnia .....................................................................
wydanego przez Starostę Lipnowskiego dla ......................................................................................
........................................ zam. ..........................................................................................................,
przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami. Ponadto oświadczam, że teren budowy
został doprowadzony do należytego stanu i porządku, a teren przyległy właściwie
zagospodarowany.
Ponadto informuję, że zgodnie z treścią art. 57 ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z póżn. zm./ dokonałem/am/ pomiarów
powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego i poszczególnych lokali mieszkalnych, w
sposób zgodny z przepisami rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
projektu budowlanego /Dz. U. z 2012 r. poz. 462 z późn. zm./, o którym mowa w art. 34 ust. 6
pkt 1 ustawy Prawo budowlane (dotyczy budynku mieszkalnego lub budynku z częścią
mieszkalną).*)
Oświadczam, że wbudowane wyroby budowlane posiadały 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 następujących nieistotnych zmian od zatwierdzonego projektu i warunków pozwolenia
na budowę:
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
………………………………………………….
(imię i nazwisko oraz podpis inspektora nadzoru inwestorskiego,
adres i nr uprawnień budowlanych)

…………..…………………………
(podpis kierownika budowy/robót)

Potwierdzam zakres dokonanych zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego
projektu i warunków pozwolenia na budowę dokonanych podczas wykonywania robót, w zakresie
wynikającym z załączonych rysunków, wchodzących w skład zatwierdzonego projektu
budowlanego i zawierającymi naniesione zmiany.
............................................................................................
(imię i nazwisko oraz podpis projektanta adres i nr uprawnień budowlanych)
*)- niepotrzebne skreślić

