...........................................................
(miejscowość, data)
………………………………………………………………….
(imię / imiona i nazwisko)
………………………………………………………………….
(adres zamieszkania)
………………………………………………………………….
(adres zamieszkania)
......................................................................
(telefon kontaktowy)

Kujawsko – Pomorska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa
w Bydgoszczy
ul. K. Gotowskiego 6
85-030 Bydgoszcz

Wniosek o przekazanie Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego, za pomocą systemu
e-CRUB, danych identyfikujących uprawnienia budowlane wraz z kopią tych uprawnień oraz
danych dotyczących osoby, która nabyła te uprawnienia (art. 12 ust. 11-13, 15 i 17 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.)

Na podstawie 12 ust. 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r.
poz. 2351, z późn. zm.) składam wniosek o przekazanie Głównemu Inspektorowi Nadzoru
Budowlanego, za pomocą systemu e-CRUB, danych identyfikujących wskazane powyżej
uprawnienia budowlane wraz z kopią tych uprawnień oraz danych dotyczących osoby, która
nabyła te uprawnienia.

Okręgowa komisja
kwalifikacyjna właściwa ze
względu na miejsce
zamieszkania wnioskodawcy
Imię (imiona) i nazwisko
wnioskodawcy
Adres zamieszkania
wnioskodawcy wraz z
kodem pocztowym
Imię (imiona) i nazwisko
pełnomocnika
wnioskodawcy**

Adres korespondencyjny
wraz z kodem pocztowym
(jeżeli jest inny, niż adres
zamieszkania
wnioskodawcy)
PESEL wnioskodawcy
Numer i seria dokumentu
potwierdzającego tożsamość
wnioskodawcy (w
przypadku osób
nieposiadających
obywatelstwa polskiego)
Dane ułatwiające kontakt
z wnioskodawcą (numer
telefonu, adres poczty
elektronicznej)***
Dane identyfikujące
uprawnienia budowlane
(numer dokumentu, data,
organ który wydał
uprawnienia budowlane,
itp.)

Do wniosku załączam:
1. oryginał uprawnień budowlanych nabytych przed dniem 1 stycznia 1995 r. / odpis
uprawnień budowlanych nabytych przed dniem 1 stycznia 1995 r. poświadczony za
zgodność z oryginałem przez notariusza* (nie ma obowiązku dołączania oryginału
oraz odpisu uprawnień, jeżeli izba samorządu zawodowego posiada już taki
oryginał lub odpis oraz w przypadku, o którym mowa w art. 12 ust. 15 ustawy –
Prawo budowlane);
2. pełnomocnictwo.**

Data i podpis wnioskodawcy lub
pełnomocnika wnioskodawcy

*niepotrzebne skreślić
**należy wypełnić (dołączyć), jeżeli wniosek jest składany przez pełnomocnika
***dane pomocnicze – brak obowiązku ich podania

