OŚWIADCZENIE
o podjęciu obowiązków kierownika budowy
Ja, niżej podpisany ....................................................................................................................................
zamieszkały: ..............................................................................................................................................
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Tekst jedn. Dz.U.
z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.), zgodnie z art. 41 ust. 4 pkt 1 stwierdzam, że plan
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia1 został sporządzony/*nie został sporządzony oraz oświadczam,
że przyjąłem obowiązek kierowania budową (robotami budowlanymi)*: ...............................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
(wymienić zakres robót zgodny z wydaną decyzją pozwolenia na budowę)

Obiekt będzie realizowany w oparciu o decyzję pozwolenie na budowę wydaną przez ..........................
............................................................................................... z dnia .........................................................
nr ..................................................................... na terenie działki nr ..................................................
położonej w ........................................................przy ul. ..........................................................................
Inwestor: ...................................................................................................................................................
Oświadczam, że znane mi są przepisy obowiązuje przy wykonywaniu robót budowlanych
i rozbiórkowych oraz rygory dotyczące odpowiedzialności karnej i zawodowej przewidziane
przepisami cytowanej wyżej ustawy Prawo budowlane.
Oświadczam, że posiadam uprawnienia budowlane w zakresie ...............................................................
....................................................................................................................................................................
Uprawnienia budowlane zostały mi udzielone decyzją (stwierdzone pismem) z dnia .............................
Nr .................................................... wydane przez ..................................................................................
Jednocześnie zobowiązuję się do przestrzegania obowiązków związanych z oddaniem obiektu
do użytkowania oraz zawiadomienia organu w przypadku rezygnacji z pełnienia funkcji.
Załączniki:
1) zaświadczenie wydane przez izbę samorządu zawodowego o wpisie na listę członków
2) zaświadczenie o wpisie do centralnego rejestru 2
3) potwierdzona kopia uprawnień budowlanych

......................................................
miejscowość i data

.....................................................................
czytelny podpis + imienna pieczęć

W myśl ustawy Prawo budowlane plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie sporządza się dla budowy wymienionej w art. 21a ust. 1a
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 102, poz. 1126)
2
na podstawie art.104 ustawy Prawo budowlane, osoby, które otrzymały uprawnienia budowlane bądź stwierdzenie przygotowania zawodowego
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 stycznia 1995 r., zachowują
uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie – dołączają odpis posiadanych uprawnień budowlanych
1

