Oświadczenie
o przyjęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego
Ja niżej podpisany.....................................................................................................................,
zamieszkały: ........................................................................................................................................
zgodnie z wymaganiem przepisu art. 41 ust. 4 pkt 2 i art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
Prawo budowlane: (jednolity tekst ustawy : Dz. U. z 2018 roku, poz. 1202 ze zm.), przyjmuję
obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego robót budowlanych przy realizacji obiektu
budowlanego
(rozbiórki)
/
robót
przy
realizacji
obiektu
budowlanego:
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
/nazwa inwestycji/

dla inwestora ........................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
/imię i nazwisko inwestora oraz adres zamieszkania/

Budowa obiektu budowlanego prowadzona będzie na działce położonej w miejscowości
.........................................., ulica(gmina).......................................... nr ewid. działki .........................
zgodnie z pozwoleniem na budowę / zgłoszeniem nr: …………., znak:…………….……...……..
z dnia ……………..…, wydanym przez ………...…………………………………………………. .
Jednocześnie oświadczam, że znane mi są obowiązki i uprawnienia inspektora nadzoru
inwestorskiego określone w art. 24, 25, 26 i 27 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(test jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 1202 z późn. zmianami), przepisy obowiązujące przy
wykonywaniu robót budowlanych i rozbiórkowych oraz rygory dotyczące odpowiedzialności
karnej i zawodowej przewidziane w art. 90, 91, 92 i 93 ww. ustawy.
Informuję, iż posiadam uprawnienia budowlane w zakresie ...............................................................
...............................................................................................................................................................
/określić rodzaj i zakres oraz numer posiadanych uprawnień/

Uprawnienia budowlane zostały udzielone decyzją Nr .......................................................................
z dnia ............................. wydaną przez ...............................................................................................

W załączeniu:
1. kopia zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego,
2. kopia uprawnień budowlanych.

....................................................................
/data sporządzenia oświadczenia/

.........................................................................
/podpis inspektora nadzoru/

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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), dalej
RODO - informujemy, że:
Administratorem danych osobowych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Łosicach jest
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Łosicach, adres: ul. Piłsudskiego 6, 08-200 Łosice, adres e-mail:
pinb@losice.pl, tel. 83 359 04 52.
Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować pisząc na adres e-mail: pinb_iod@losice.pl lub
adres siedziby z dopiskiem „Ochrona Danych Osobowych” we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem
danych osobowych w tutejszym Inspektoracie oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO oraz
przepisów krajowych.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu kontroli przestrzegania i stosowania przepisów ustawy Prawo
budowlane, wymienionych na niniejszym oświadczeniu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na
podstawie przepisów prawa, m.in. organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego.
Dane osobowe przechowywane będą do 25 lat od zakończenia postępowania [Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach].
Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do
sprostowania (poprawiania) tych danych, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do
organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - gdy przetwarzanie danych osobowych narusza
przepisy RODO.
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich
podania. Konsekwencją niepodania danych będzie pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

