
 
 
        Łęczyca, dn.  ...................................... 
 
 
 

OŚWIADCZENIE  KIEROWNIKA  BUDOWY 
o podjęciu obowiązków (rozpoczęcie budowy) 

 

 
 

Zgodnie z wymogami art. 41 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.) 

 

Ja  niżej podpisany.................................................................................................................................. 

zamieszkały ........................................................................................................................................... 

posiadający uprawnienia budowlane nr ............................................................................................... 

z dnia .......................................udzielone przez........................................................................... 

oświadczam, że przyjmuję obowiązki kierownika budowy (robót) obiektu.......................................... 

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

na działce nr .............................................w miejscowości ................................................................... 

którego inwestorem jest.......................................................................................................................... 

 

i że dla przedmiotowej budowy został sporządzony plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

 

Jednocześnie oświadczam, że znane mi są przepisy obowiązujące przy wykonywaniu robót 

budowlanych i rozbiórkowych oraz obowiązki określone w art. 21a, 22, 42 ust. 246 i prawa 

określone w art. 23 Prawa budowlanego, a także rygory dotyczące odpowiedzialności karnej 

i sądowej przewidziane w przepisach cytowanej wyżej ustawy. 

 

 

 
               
 
        ………………………..                                            ................................................................... 
                                 (data)                                                                                        (podpis i pieczątka kierownika budowy) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Klauzula informacyjna 
 

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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, 
s. 1) - dalej RODO - informuję, iż: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Łęczycy, 
ul. Mickiewicza 18, 99-100 Łęczyca; telefon: 24 721-86-74, fax: 24 721-89-03, pinbleczyca@op.pl.  

2. W PINB Łęczyca powołano Inspektora Ochrony Danych, z którym ma Pani/Pan prawo kontaktu za pomocą adresu e-
mail: iod4@synergiaconsulting.pl, telefonicznie: 605937609 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.   

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa, w szczególności: 

 art. 42 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),  

 ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
Administratorze.  

4. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów do tego uprawnionych takich 
jak: 

1) podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,  
2) podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej 

z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

5. Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych i 
przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów 
obowiązujących u Administratora (Rzeczowy Wykaz Akt).   

6. Posiada Pani/Pan prawo: 
1) dostępu do treści swoich danych na podstawie art. 15 RODO; 
2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe na podstawie art. 16 RODO; 
3) żądania usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO, gdy: 

 dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, 

 dane przetwarzane są niezgodnie z prawem; 
4) prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO, 
5) ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 18 RODO, gdy: 

 osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, 

 przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych 
osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania, 

 administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne 
osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 

7. Informujemy, iż podanie przez Panią/Pana danych osobowych, które Administrator przetwarza w oparciu o art. 6 ust. 1 
lit. c RODO jest obligatoryjne.   

8. Przetwarzanie danych osobowych może odbywać się w sposób zautomatyzowany w systemach informatycznych, co 
jednak nie wiąże się  ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem. 

9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych, Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

 
 

 
 
 

.................................................................
        (podpis kierownika budowy) 
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