
Załączniki: Odpis uprawnień budowlanych oraz zaświadczenie o wpisie do właściwej izby samorządu zawodowego 
 

* niepotrzebne skreślić 

                                                                              ………..…………. , ….………………… 
………………………………..……….    ( miejscowość )          ( data ) 
     Imię i nazwisko kierownika 

………………………………..………. 
           Adres zamieszkania 

………………………………..………. 

………………………………..………. 
                        Telefon kontaktowy 

   (podanie numeru telefonu nie jest obowiązkowe) 

 
Oświadczenie  o  przyjęciu  obowiązków  kierownika  budowy / robót budowlanych* 

 

Z dniem  ................................  przyjmuję obowiązki kierownika * budowy / 

* robót budowlanych przy realizacji   ................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  
( rodzaj obiektu budowlanego ) 

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

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

na działce gruntu nr ewid.  ................................................................................................................  

w miejscowości  .........................................................  , ulica  ..........................................................  

gmina  ...........................................................  , na podstawie * decyzji o pozwoleniu na budowę / 

* zgłoszenia z dnia  .............................................  , znak:  ..............................................................  , 

Nr  ...................................................  wydanej (-go) przez  ..............................................................   . 

Posiadam uprawnienia do kierowania * budową / * robotami budowlanymi w zakresie branży 

 ........................................................  , wydane przez  ........................................................................  

nr  ....................................................  . 

1. Oświadczam, iż zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane:  

a) * sporządziłem plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia z uwagi na specyfikę obiektu budowlanego 

i warunki prowadzenia robót budowlanych, 

b) * sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia nie jest wymagane. 

2. Informuję, że zgodnie z art. 42 ust. 2 - 4 ustawy Prawo budowlane na budowie, w widocznym miejscu: 

a) * umieściłem tablicę informacyjną, 

b) * nie umieściłem tablicy informacyjnej, 

c) * umieściłem ogłoszenie zawierające następujące dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 

zdrowia, 

d) * nie umieściłem ogłoszenia zawierającego następujące dane dotyczące bezpieczeństwa pracy  

i ochrony zdrowia. 

Oświadczam, że jestem członkiem właściwej okręgowej izby samorządu zawodowego. 

 Znane są mi prawa i obowiązki kierownika budowy / robót budowlanych określone w art. 21a, 

22, 23, art. 42 ust. 2 - 4 ustawy Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) oraz 

przepisy obowiązujące przy wykonywaniu robót budowlanych oraz rygory dotyczące odpowiedzialności 

karnej i zawodowej określone w art. 90 - 101 ww. ustawy. 

 Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, 

zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych 

zamieszczonych powyżej.  

 

        ………………………………. 
                                   ( podpis kierownika ) 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA 

o przetwarzaniu danych osobowych 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 informuję, iż: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lubartowie,  

ul. Szaniawskiego 64, 21-100 Lubartów, reprezentowany przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego  

w Lubartowie. 

 

2. Z administratorem Pani/Pana danych osobowych można się kontaktować: 

− listownie pod wskazany powyżej adres, 

− mailowo na adres: pinb.lubartow@poczta.fm 

Z inspektorem ochrony danych osobowych można się kontaktować: 

− mailowo na adres: iod.pinb.lubartow@poczta.fm 

 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań i obowiązków prawnych ciążących na 

Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Lubartowie, wynikających z przepisów prawa powszechnie 

obowiązującego, w szczególności ustawy Prawo budowlane i dla realizacji umów. 

 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na administratorze danych 

osobowych wynikający z ustaw nakładających obowiązek realizacji konkretnego zadania, a także wykonywanie 

zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej. Dane mogą być także 

przetwarzane, jeżeli jest to niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy, a także 

mogą być przetwarzane na podstawie zgody właściciela danych osobowych. 

 

5. Podanie danych osobowych jest konieczne do realizacji celu ich przetwarzania, a konsekwencją ich niepodania 

będzie brak możliwości realizacji zadania. 

 

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wymienionych w pkt. 3 oraz zgodnie  

z przepisami dotyczącymi archiwizacji lub w innych terminach wynikających z obowiązujących przepisów prawa. 

 

7. Przetwarzane dane osobowe mogą być pozyskiwane od osoby, której dane dotyczą, a także ze źródeł publicznie 

dostępnych oraz od organów administracji publicznej, innych podmiotów i osób fizycznych zobowiązanych do 

przekazania danych osobowych. 

 

8. Przetwarzane dane osobowe obejmują w szczególności imię i nazwisko oraz adres, a także inne dane osobowe 

niezbędne do realizacji ww. zadań. 

 

9. Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów 

upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub  

w ramach sprawowania władzy publicznej. Dane osobowe są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane  

w imieniu administratora danych osobowych, posiadających uprawnienia do ich przetwarzania. 

 

10. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora danych osobowych: 

− dostępu do swoich danych osobowych, 

− ich sprostowania, 

− ograniczenia ich przetwarzania, 

− usunięcia, 

− przeniesienia danych do innego administratora danych osobowych, 

− wniesienia sprzeciwu. 

 

11. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu  prawo do wycofania  

w dowolnym momencie zgody na ich przetwarzanie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność  

z prawem dotychczasowego przetwarzania. 

 

12. Żądanie realizacji wyżej wymienionych praw należy przesłać w formie pisemnej do administratora danych 

osobowych (adres podany na wstępie, z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”). 

 

13. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 

14. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

 

15. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 


