
*) niepotrzebne skreślić 

**) jeżeli uzyskał(a) po taką decyzję po wprowadzeniu CRUB  Druk PINB : 10.11.2016 

 

Oświadczenie kierownika budowy 
 

Ja, niżej podpisany ....................................................................................................................... 
(wymienić imię i nazwisko) 

zamieszkały w ............................................... przy ul. ................................................................. 

zgodnie z art. 41 ust. 4 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (j.t.  

Dz.U.2016.290 ze zm.) 

oświadczam: 

– że jest sporządzony plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

– że przyjmuję obowiązki kierownika budowy/(robót budowlanych/rozbiórki)
*
    

 

....................................................................................................................................................... 
(określić nazwę i rodzaj zamierzenia budowlanego, rodzaj(e)  obiektu(-ów) bądź robót budowlanych) 

....................................................................................................................................................... 
(kategoria(e) obiektu(-ów) 

w miejscowości .................... ............ nr ewid. działki .......  ......................... na podstawie 

pozwolenia na budowę (roboty budowlane) / zgłoszenia o którym mowa w art. 29 ust.1               

pkt 1a, 2b, 19a
*
 lub zgłoszenia przebudowy o którym mowa w art. 29 ust.2 pkt 1b ustawy 

Prawo budowlane
*
 wydanego przez/dokonanego w organie administracji architektoniczno – 

budowlanej
*
.................................................................................................................................. 

(podać nazwę organu) 

nr decyzji ......................... znak: ............................................, z dnia. ...............................
*
 

znak zgłoszenia ............................... z dnia. ...................................
*
 

 

Oświadczam, że znane mi są przepisy obowiązujące przy wykonywaniu robót budowlanych    

(rozbiórkowych)
*
 oraz rygory dotyczące odpowiedzialności karnej i zawodowej z cytowanej 

na wstępie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane oraz z innych przepisów prawa   

a roboty budowlane prowadzić będę z zasadami wiedzy technicznej. 

Oświadczam że jest sporządzony plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

Informuję, że posiadam uprawnienia budowlane w zakresie bez ograniczeń/ograniczone
*
  

w specjalności .............................................................................................................................. 

                                         (zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy Prawo budowlane – Dz.U.2016.290 j.t. ze zm. lub zakresowi jej odpowiadającej) 

Uprawnienie budowlane zostało mi udzielone decyzją  

....................................................................................................................................................... 
(wymienić organ, który udzielił lub stwierdził posiadane uprawnienia) 

z dnia  ................................  Nr .......................................... 

Decyzja o wpisie do centralnego rejestru uprawnień budowlanych
**

)   

znak:  …………………………….  z dnia: ……………………………… 

 

Oświadczam, że jestem członkiem izby ..................................................................................... 
(właściwa izba) 

..................................................................... o numerze ……………………………..…………………. 
(samorządu zawodowego) 

 

Data:   ………………………    ................................................................ 
 (podpis składającego oświadczenie) 

Załączniki: 
1. Aktualne zaświadczenie właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzające wpis na listę członków 

2. Kopia uprawnień budowlanych 


