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zgodnie; ań. 41 ust. 4 pkt 1 ustawy z onia 7 llpca Prawo budowlane ( Dziennik Ustaw

oświadcza!,n, ze znane mi są obowiązŁi kie;,rrvnika budowy, przepisy obowiązując=
przy wykonywaniu robot budowlanych oraz rygary dotyczące odpowiedzialnoŚci
zawodoweiikarnejprzewidzianewu;tawiePrawobudowlane. ..r ,,l. l,

oswiadczam, ze sporządziłem plan bezpieczeństwa iochrony zdrov;ia e ł,03" HłYł 'l/4f('U/:

,$ tax , j nje, nie jest wymagany dla tej inwestycji
'zapoznałem się z ,eścią art. 21a, ?2. 23. 41 ,42 i 46 ustawy Prawo budowlane

uprawnienla budo,,viane n, {,?,_|.r'_.73ŹZ/ 3 5a / 9Z

udzieione mizostaiy po", Q!?l:{ a:/(ą:'IlL _:J S!T:I-
vr załączeniu. '1 . k:cia uprawnień budowlanych ( c ile PlNB nie posiaca jej w rejesirze ) r
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zgodniezań.Ą1 ust.4pxtż;stalvyzdnia7liocaPrav.:budowlane(DziennikUstaw
nr 89 z 1994 r, zpażn. zm. ) stwierdzanl ninlejszyr-i przyjęcie obculiązkovi inspektora
nadzoru inwestorskiego przy budculie

połozonej iv

oświadczarn, ze znane rn są obowiązki inspektora nadzcru, pzepisy obowiązujące
przy wykonywaniu robot budowlar:ych oraz rygory dotyczące odpoviiedzialności
zar,vodowei i ,.:rnej przevł :,ziai: ,. W ustawie Prav.;o bu,,:cil,,ian.,,

zapoznałem się z treścią arL ?1a, 22, 23, 41 , Ą2 i 46 ustawy Pr=wo budowlane

uorawnienia :,,_ ;cw!ane n"

udzieione mi zostały przez

u; załaczeniu '] kccia uorawnteń budcl.,,lanych ( o iIe PlN8 nie ccsiada jej w relestze )

2, kcpia zaśr.viadczenia o wpisie na iisie członko,"v lzsy lnzynierow Budcrvniciwa
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