OŚWIADCZENIE

rniejscowość i data

kierownika budowy o zakończeniu robót
Ja, niżej

podpisany

..........,

przy ul. .....,..,,........
.telefon
......,........,
zgodnie zart.57 ustl, p.2 i ust.2 ustawy zdnia7lipcal994r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz.U z2013r. poz.1,409 zpoż, zmianami;

w

OŚWIADCZAM, że

dniu.

na działce ff...

.. budowa:

..

.stanowiącej własność.

połozonej w miejscowości..
przy ul.
1. została wykonana w całości/ w części*:
a) zgodnie z projektem budowlanym, przepisami i warunkami pozwolęnia na budowę
ff... ..
,z dnta.
wydanego przęz.
b) z następującymi zmianami nie odstępującymi w sposób istotn1,od zatwierdzonego
projektu lub warunków pozwolenia na budowe, wprowadzonych do realizacji w
trakcie wykonywania robót*
:

(uyłnienić ka:dą ze zmian. dołąc4ć kopie rysunkólt lchodzqcych ll, skład:ańtlierdzonego projektu. : nantesionymi zmianamt. a |, ra:rc
p otrze by ta kże uzupe łn ia1 ący op i s, pofuierd:onymi prze: projektanta i inspektora nad:oru. jezeli :óStał ustanoviony)

ż. do wykonania pozostało:
3.
4,
5.

nie zachodzi l zachodzi* potrzeba wykonania prob i poprawek,
dokonano pomiarów powierzchni użytkowej budynku i poszczegolnych lokali
mieszkalrrych, w sposób zgodny zprzepisamirozporządzenia, o którym mowa w art, 34
ust. 6 pkt 1.
doprowadzono do nalezytego stanu i porządku tęren budow)z, atakże,

5.

Jestem

(wymienić ulicę. sąsiedniq nieruchomość. budynek lub lokal sqsiada v pra,padku korl,stania : nich

v

trakcie budolt1,)

członkiem
...,Okręgowej lzby Inzynierór.v Budownictwa
i posiadam zaświadczęnieo wpisie na listę członków właściwejizby o nr ewidencyjnym

Potwierdzając powyższe o św i a d, cz am,że znane są mi przepisy i rygory
dotyczące odpowiedzialności karnej i zawodowej zamieszczone rozdziale 9 i 10 Prawa
budowlanego.
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*ł<

'6

(podpis i pieczęć

projektanta)

(podpis i pieczęc inspektora

nadzoru)

(podpis i pieczęó kierownika budou,l)

* niepotrzebneskreśltc
** ll prl'padku zmian nieodstępulqq'ch v, sposób istotll1, od :ąfuierd:ollego proleknt
oślLiadc:enie poll,inno bl,c potlrterd:one pr:e:
p r oj e k łan ta i in spe kło ra nad:orrt nlł e s l orsk te gcl
i

