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wersja z dnia 01.12.2015r.

Ruda Śląska dnia ....................

OŚWIADCZENIE
PRZYJĘCIA OBOWIĄZKÓW
- INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO*
- KIEROWNIKA ROBÓT BUDOWLANYCH*
PRZY ZABYTKACH NIERUCHOMYCH

Ja .............................................................................. niżej podpisany,
zamieszkały w .................................... przy ulicy ..................................
zgodnie z przepisami art. 36a ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami (tekst jednolity Dz.U. z 2014r., poz. 1446 z późn. zm.) oraz § 2.1 pkt. 2 rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 roku w sprawie rodzajów obiektów budowlanych
przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.U. z
2001 r. nr 138 poz.1554), zawiadamiam niniejszym o podjęciu przeze mnie obowiązków

................................................................................. prac w obiekcie
......................................................................................................
............................................... nr rejestru zabytków ............................
w nieruchomości stanowiącej własność ......................................................
położonej w Rudzie Śląskiej przy ulicy .......................................................
pod nr .................... zapisanej w księdze wieczystej ..................................
Spełniam warunki określone w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i
opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2014r., poz. 1446 z późn. zm.), co poświadczają
załączone dokumenty.

Oświadczam, że znane mi są przepisy obowiązujące przy wykonywaniu prac przy zabytkach
oraz rygory przewidziane w w/w ustawie i rozporządzeniach wykonawczych.

.......................................................
(podpis)

Załączniki:
1. uprawnienia budowlane (poświadczone za zgodność z oryginałem)
2. świadectwa i zaświadczenia1 (poświadczone za zgodność z oryginałem) potwierdzające, że osoba
składająca oświadczenie przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych
prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego
instytucją kultury (lub zabytkach niewpisanych do rejestru, o ile roboty budowlane przy tych obiektach
prowadzone były przed dniem 26 sierpnia 2011r.)
*niepotrzebne skreślić

1

Udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytku wpisanym do rejestru, potwierdzają świadectwa,
w tym dotyczące odbytych praktyk zawodowych, oraz inne dokumenty zaświadczające udział w tych pracach
lub robotach lub zatrudnienie przy tych pracach wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej, na rzecz
której te prace, badania lub roboty były wykonywane, albo przez osobę, pod której nadzorem były
wykonywane lub zaświadczenia wydane przez wojewódzkich konserwatorów zabytków.
Udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytku niewpisanym do rejestru, a prowadzonych przed
dniem 26 sierpnia 2011 r. potwierdzają świadectwa, inne dokumenty lub zaświadczenia, o których mowa
powyżej.

