
…………………………………………………  …………………………………….. 
  / miejscowość, data / 

………………………………………………… 

 

………………………………………………… 
                       / imię i nazwisko, adres, telefon* /       

  
 

OŚWIADCZENIE  KIEROWNIKA  BUDOWY 
  

 

Pozwolenie na budowę: Nr ....................................................  z dnia .....................................................  

Obiekt  budowlany: ................................................................................................................................. 

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

Zgodnie z art. art. 57 ust.1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku - Prawo budowlane 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.),  o ś w i a d c z a m ,  że wyżej wymieniony obiekt 

budowlany, zlokalizowany na działce / działkach**  nr ewidencyjny .................................................. 

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

w miejscowości ………....………………………… przy ul. ……………….......................................  

gmina ………………..………………………………..……, został wykonany zgodnie / niezgodnie**                

z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami. 

Podczas wykonywania robót dokonano następujących zmian nieodstępujących w sposób 

istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunków pozwolenia na budowę: 

…………………………………………………………………………………………………………

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

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

…………………………………………………………………………….… zgodnie z kopiami 

rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami. 

Oświadczam również, że doprowadzono do należytego stanu i porządku teren budowy,  

a także (w razie korzystania) teren drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku, lokalu. 

Informuję także o dokonaniu pomiarów powierzchni użytkowej budynku 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 (dotyczy budynku mieszkalnego lub budynku z częścią mieszkalną). 

 

 

                                                                                               ................................................... 
                                                                                                                  /podpis/  
UWAGA: 
 

W razie zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków 

pozwolenia na budowę, dokonanych podczas wykonywania robót, oświadczenie powinno być 

potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli został ustanowiony. 

 

…………………………...…          ………………………………. 
              /podpis projektanta/        /podpis inspektora nadzoru/  
 

* Informacja o numerze telefonu jest nieobowiązkowa. Wpisując numer telefonu wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych 
osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)). Może Pani/Pan w każdym czasie wycofać zgodę poprzez złożenie pisemnego 
oświadczenia na adres korespondencyjny: ul. Armii Krajowej 4, 08-300 Sokołów Podlaski lub na adres e-mail: pinb@powiat-sokolowski.pl, co 

nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych dokonanego przed wycofaniem zgody. 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, ul. Armii Krajowej 4, 08-300 Sokołów 
Podlaski. Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w celu wydania decyzji o pozwoleniu 

na użytkowanie lub też do przyjęcia zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego. Szczegółowe informacje dotyczące 
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są dostępne w siedzibie Administratora. 

** niepotrzebne skreślić  

mailto:pinb@powiat-sokolowski.pl


KARTA INFORMACYJNA OBIEKTU 

 
data rozpoczęcia budowy  .………………….……… 

 

I. Budynki 

 

ilość budynków na działce  .………………….……… 

powierzchnia zabudowy …………………………. m2 

powierzchnia użytkowa  …………………………. m2 

kubatura  …………………………………………. m3 

ilość izb (pokoje + kuchnia)  ………………………….  

ilość mieszkań  ……….………………………………. 

liczba kondygnacji nadziemnych ……….…………….  

podpiwniczenie* 

  pełne 

 częściowe 

 bez podpiwniczenia 

technologia wykonania*           

  tradycyjna 

 wielkopłytowa 

 wielkoblokowa 

 monolityczna 

 szkieletowo-drewniana 

 inna …………………………………………… 

instalacja elektryczna * 

 tak 

 nie 

instalacja wodociągowa * 

 brak 

 z sieci 

 ze studni 

kanalizacja sanitarna * 

 brak 

 do sieci  

 do zbiornika 

kanalizacja deszczowa * 

 brak 

 do sieci 

 do studni chłonnej 

 inna ………….……………………………………. 

instalacja gazowa * 

 brak 

 z sieci 

 ze zbiornika 

instalacja c.o. * 

 brak 

 z sieci  

 indywidualna 

ilość mieszkań wg liczby izb – dotyczy budynków                 

    wielorodzinnych (izby = kuchnia + pokoje) 

 1-izbowe ………………………………… 

 2-izbowe ………………………………… 

 3-izbowe ………………………………… 

 4-izbowe ………………………………… 

 5-izbowe ………………………………… 

 6-izbowe ………………………………… 

 7-izbowe ………………………………… 

 8 i więcej………………………………… 

 

 

II. Budowle 

 

kubatura ……………………………………………...  m3 

pojemność ......…………………….…………………  m3 

powierzchnia …………………………….…………..  m2 

długość ………………….………………………….… m 

szerokość ………………………………………….…. m 

wysokość ………………………………..…………… m 

inne ………………………………………….…………. 

technologia budowy ………………………..……………… 

……………………………………………………………... 

……………………………………………………………. 

 

 
III. Rurociągi, przewody, linie sieci * 

 

długość ………………………………..……………. m 

średnica …………………………………………….. mm 

napięcie …………………………………………….. kV 

inne ……………………………………………………. 

………………………………………………………… 

 

 

IV. Obiekty budowlane nie wymienione  

w pkt.  I-III 

 

dane charakterystyczne dla danego obiektu budowlanego 

………………………………………………………..…. 

……………………………………………………….….. 

……………………………………………….…………. 

 

 

V. VI. Wskaźnik EP i współczynnik przenikania 

ciepła  -  dane z projektu  
 

 

Wskaźnik EP (kWh/(m² rok)) ............................................... 

Współczynnik przenikania ciepła U (W/(m²
.
K)) **  

 ścian zewnętrznych przy ti ≥16°............................... 

 dachu/ stropodachu/stropu pod nieogrzewanymi 

poddaszami  lub nad przejazdami  przy ti ≥16° 

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

 podłogi na gruncie w pomieszczeniach. 

ogrzewanych. przy ti ≥16° ....................................... 

 okien (z wyjątkiem okien połaciowych), drzwi 

balkonowych przy ti ≥16°......................................... 

 drzwi w przegrodach zewnętrznych lub w 

przegrodach między pomieszczeniami ogrzewanymi 

i nieogrzewanymi …................................................. 

 

 

 

 

 

 

Sporządził ..........................................................................

     

 (podpis i pieczątka kierownika budowy) 

 
*  Niepotrzebne skreślić 
** W przypadku wystąpienia dla danego rodzaju przegrody więcej niż jednego współczynnika przenikania ciepła U w W/(m².K), np. kilka różnych 

współczynników przenikania ciepła dla ścian zewnętrznych, należy podać wartość najbardziej niekorzystną pod względem izolacyjności cieplnej 
(największą). 


