
OŚWIADCZENIE 

inwestora o spełnieniu przesłanek, o których mowa w art. 30 ust. 2a pkt 6 i 7  

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane 

Podstawa prawna: Art. 30 ust. 2a pkt 6 i 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351). 

1. DANE INWESTORA 

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………… 

Gmina: .………………..………………….…………………………………………………………… 

Ulica: ……………………………………………………… Nr domu: …………. Nr lokalu: ……..…. 

Miejscowość: ……………………………………………………………. Kod pocztowy: .……….………  

2. DANE OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA W IMIENIU 

INWESTORA
1) 

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………… 

Gmina: .………………..………………….…………………………………………………………… 

Ulica: ……………………………………………………… Nr domu: …………. Nr lokalu: ……..…. 

Miejscowość: ……………………………………………………………. Kod pocztowy: .……….………  

3. DANE NIERUCHOMOŚCI
 

Województwo: .………………………………………………………………………………………….. 

Powiat: ………………………………………… Gmina: .………………..…………………………… 

Ulica: ……………………………………………………………. Nr domu: ………………..……..….. 

Miejscowość: ……………………………………………….. Kod pocztowy: .……….…………..………. 

Identyfikator działki ewidencyjnej
2)

: ……………………….……………………..……………………….. 

4. OŚWIADCZENIE INWESTORA O SPEŁNIENIU PRZESŁANEK, O KTÓRYCH MOWA 

W ART. 30 UST. 2A PKT 6 I 7 USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994 R. – PRAWO BUDOWLANE 

4.1 Oświadczam, że planowana budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb 

mieszkaniowych. 

 

……………………………      ....…………………………………………………………………………. 
       Data podpisu   Czytelny podpis Inwestora lub osoby upoważnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Inwestora. 

Jestem świadomy(-ma) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, zgodnie z art. 233 

ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2021 r. poz. 2345, z późn. zm.). 

4.2 Oświadczam, że dokumentacja dołączona do zgłoszenia jest kompletna. 

……………………………      ....…………………………………………………………………………. 
       Data podpisu   Czytelny podpis Inwestora lub osoby upoważnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Inwestora. 

 

4.3 Oświadczam, że
3
: 

 Budowa będzie prowadza przez kierownika budowy zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – 

Prawo budowlane. 

 Przyjmuję odpowiedzialność za kierowanie budową.  

Jednocześnie potwierdzam, że jestem świadomy obowiązków wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. – Prawo budowlane związanych z kierowaniem budową, w szczególności poprzez 

zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie budową 



obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, 

oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwem wykonywania robót 

budowlanych, organizacją ich przebiegu, zabezpieczeniem terenu budowy, przygotowywaniem 

odbiorów.  

……………………………      ....…………………………………………………………………………. 
       Data podpisu   Czytelny podpis Inwestora lub osoby upoważnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Inwestora. 

 

 

1) Wypełnia się, jeżeli oświadczenie w imieniu inwestora składa jego pełnomocnik. 
2) W przypadku oświadczenia sporządzanego w postaci papierowej zamiast identyfikatora działki ewidencyjnej można wskazać obręb 

ewidencyjny i nr działki ewidencyjnej oraz arkusz mapy, jeżeli występuje. 

3) Pole obowiązkowe, należy zaznaczyć jedną z opcji. 

                                                

 

 


