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Powiatowy Inspektorat 
Nadzoru Budowlanego 

w Powiecie Nowodworskim 
ul. Sikorskiego 23 

82-100 Nowy Dwór Gdański 
 

 

O Ś W I A D C Z E N  I E 
 

Zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity – Dziennik Ustaw 

z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami), oświadczam, Ŝe po zgłoszeniu zakończenia budowy 

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

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

w miejscowości.................................................................nr działki ……………..……................................. 

organy takie jak Inspekcja Sanitarna i Państwowa StraŜ PoŜarna w nie wniosły sprzeciwu lub uwag 

do inwestycji będącej przedmiotem odbioru. 

 
Pouczony o odpowiedzialności karnej za podanie niniejszym oświadczeniem nieprawdy zgodnie z art. 
233 ustawy z dnia 6.06.1997 r. – Kodeks Karny (tekst jednolity – Dziennik Ustaw z 2017 roku poz. 
2204) potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyŜej. 
 
 
   .     ............................................................ 
        ( podpis inwestora lub jego pełnomocnika)  
 
 

 
 

POUCZENIE ; 
Zgodnie z ustawą z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (tekst jednolity – Dziennik Ustaw z 2017 roku poz. 2204) 
art. 233 § 1. Kto, składając zeznanie mające słuŜyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na 
podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. 
§ 1a. JeŜeli sprawca czynu określonego w § 1 zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę z obawy przed odpowiedzialnością karną groŜącą 
jemu samemu lub jego najbliŜszym, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 
§. 2. Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmując zeznanie, działając w zakresie swoich uprawnień, uprzedził zeznającego 
o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie lub odebrał od niego przyrzeczenie. 
§ 3. Nie podlega karze za czyn określony w § 1a, kto składa fałszywe zeznanie, nie wiedząc o prawie odmowy zeznania lub odpowiedzi na 
pytania. 
§. 4. Kto, jak biegły, rzeczoznawca lub tłumacz, przedstawia fałszywą opinię lub tłumaczenie mające słuŜyć za dowód w postępowaniu 
określonym w § 1, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. 
§ 4a. JeŜeli sprawca czynu określonego w § 4 działa nieumyślnie, naraŜając na istotną szkodę interes publiczny, podlega karze 
pozbawienia wolności do lat 3. 
§ 5. Sąd moŜe zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia, jeŜeli; 

1) fałszywe zeznanie, opinia lub tłumaczenie dotyczy okoliczności nie mogących mieć wpływu na rozstrzygnięcie sprawy, 
2) sprawca dobrowolnie sprostuje fałszywe zeznanie, opinię lub tłumaczenie, zanim nastąpi, chociaŜby nieprawomocne, 

rozstrzygnięcie sprawy.  
§ 6.  Przepisy § .1-3 oraz  5 stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeŜeli przepis ustawy przewiduje 
moŜliwość odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej. 


