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                                 Bolesławiec, dnia ………………………. 

  

 O Ś W I A D C Z E N I E  

kierownika budowy o wykonaniu obiektu budowlanego 

 

Pouczony o odpowiedzialności za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy jako kierownik budowy 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(nazwa obiektu) 

zlokalizowanego w ………………………………… przy ul. ………………………………………………. nr …………….. 
na działce nr ……………………………… , w obrębie ……………………………………………………………………….. 
zgodnie z art. 57 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r., poz. 1333 z późn. 
zm.) 
 
oświadczam, że budowa została wykonana zgodnie z: 
 
 

1. projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę i przepisami  
(decyzja pozwolenia na budowę nr ……………………. z dnia ………..…………… znak ……………….……………. ) 
oraz 

2. następującymi nieistotnymi zmianami w stosunku do rozwiązań i ustaleń pozwolenia na budowę wprowadzonymi 
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) 

 

Ponadto oświadczam, że: 

1. dokonano 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* 
 

2. wbudowane wyroby budowlane posiadały odpowiednie oznakowania B lub CE i załączoną informację  
o wyrobie oraz instrukcję, jeżeli była wymagana. Wyroby budowlane dopuszczone do stosowania  
w budownictwie przed 1 maja 2004 r. posiadały potwierdzenie zgodności wyrobu z odpowiednim  
dokumentem odniesienia. Pozostałe wyroby były wprowadzone do obrotu zgodnie z aktualnymi przepisami. 

 
3. doprowadzono do należytego stanu i porządku teren budowy  

 

 
 
 
 ………………………….…                ………….……………….               ….…………………………. 
          (podpis i pieczęć projektanta)**           (podpis i pieczęć inspektora nadzoru                   (podpis i pieczęć kierownika budowy) 
                                                                                                inwestorskiego )**                 
 
 
 
 
 
*           skreślić w przypadku, gdy wniosek o pozwolenie na budowę został złożony przed dniem 29.04.2012 r. 
**  w przypadku zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu, oświadczenie powinno być potwierdzone przez  
projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego. 


