
PINB KĘPNO 

 
 N 

Kępno, dnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 SPRAWDZAJĄCY PROJEKTANT 

 

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

............................................................. 
adres 

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

 

............................................................. 
Telefon 

Powiatowy Inspektorat  Nadzoru Budowlanego 

w Kępnie 

ul. Kościuszki 9, 63-600 Kępno 

tel. 62 78 28 952 

 

 

Oświadczenie projektanta sprawdzającego 
o sporządzeniu projektu technicznego i jego zgodności z obowiązującymi przepisami 

 
Zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U z 2021 r., poz. 

2351, ze zm.) oświadczam jako projektant sprawdzający, że projekt techniczny zamierzenia budowlanego  

p.n.:_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 (podać nazwę/zakres zamierzenia budowlanego) 

 

na nieruchomości położonej w  ______________________ przy ul. _____________________  nr ____________       

na terenie działki nr ewid gr. ___________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________________       

 

objętego ostateczną decyzją Starosty Kępińskiego o pozwoleniu na budowę* / zgłoszeniem budowy lub 

wykonywania innych robót budowlanych* Nr                          z dnia                               ZOSTAŁ 

SPORZĄDZONY zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem 

zagospodarowania działki oraz projektem architektoniczno – budowlanym oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi 

zamierzenia budowlanego. 

………………………………………………… 

(podpis i pieczęć projektanta sprawdzającego) 

 

           - druk „nowy” dla zamierzeń budowlanych realizowanych w oparciu o projekt budowlany sporządzony wg art. 34 znowelizowanego                 

od dn. 19-09-2020 r. PRAWA BUDOWLANEGO (patrz ustawa z dn. 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane - Dz.U.2020.471)  

* - niepotrzebne skreślić 

WYPEŁNENIAĆ CZYTELNIE 

 

 

 

N 



__________________________________________________________________________________________________________ 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

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

▪ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kępnie z siedzibą przy ul. 
Kościuszki 9, 63-600 Kępno; 

▪ wszelkie informacje dotyczące ochrony danych osobowych można uzyskać u Inspektora Ochrony Danych pod adresem mailowym: 
pinb@powiatkepno.pl; 

▪ przekazanie danych osobowych przez Wnioskodawcę jak i inne strony postępowania w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia 
postępowania administracyjnego jest wymogiem ustawowym; odmowa ich przekazania rodzi negatywne skutki procesowe; 

▪ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będę w celu prowadzenia postępowań administracyjnych na podstawie przepisów prawa 
niezbędnych do realizacji zadania; 

▪ odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, 
▪ Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej, 
▪ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w oparciu o jednolity rzeczowy wykaz 

akt stosowany w jednostce; 
▪ posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania i uzupełnienia; usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania danych, jeżeli w Pana/Pani ocenie przetwarzanie jest nieprawidłowe; 
▪ ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 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., organem tym jest 
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

▪ Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane; 

▪ jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą, to prawo dostępu do informacji o źródle tych danych 
przysługuje w zakresie, w jakim nie ma wpływu na ochronę praw i wolności osoby, od której dane pozyskano. 

 


