Załącznik nr 15
do Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania
uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej
DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH W SPECJALNOŚCI
ARCHITEKTONICZNEJ
__________________________________________________________________________

......................... OKRĘGOWA IZBA ARCHITEKTÓW RP
OKRĘGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Znak sprawy: ........../......../201...

…………….., dnia ……………… 201..r.

DECYZJA nr __/__OKK/201_
Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach
zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2013r. poz.932 z późn. zm.)
w związku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2013r. poz.1409 z późn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz.267 z późn.
zm.)
stwierdza się, że
Pan/Pani (tytuł zawodowy/stopień naukowy oraz imię, imiona i nazwisko)……………………….……………….
urodzony/a w dniu…………………………………… w ……………………………………………...
posiada odpowiednie wykształcenie techniczne oraz praktykę zawodową
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalności architektonicznej do
projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń.*)
projektowania bez ograniczeń. *)
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń. *)
projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie. *)
projektowania w ograniczonym zakresie. *)
kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie. *)
Powyższe uprawnienia budowlane upoważniają do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmującej:
1) projektowanie, sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych i
sprawowanie nadzoru autorskiego;*)
2) projektowanie budynków o kubaturze do 1 000 m³ w zabudowie zagrodowej;*)
3) kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi;*)
3) kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi przy realizacji budynków o
kubaturze do 1 000 m³;*)
3) wykonywanie nadzoru inwestorskiego;*)
4) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych;*)

Decyzja niniejsza jako uwzględniająca w całości żądanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od powyższej decyzji przysługuje Panu/Pani odwołanie do Krajowej Komisji
Kwalifikacyjnej Izby Architektów RP za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej
........................... Okręgowej Izby Architektów RP, w terminie 14 dni od dnia doręczenia
decyzji.

...............................................................................................
(podpisy członków okręgowej komisji kwalifikacyjnej)

Otrzymują:
1. Wnioskodawca: (imię, imiona i nazwisko oraz adres)..................................................................
2. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osób
posiadających uprawnienia budowlane (po uprawomocnieniu się decyzji)
3. …………………………… okręgowa rada izby architektów RP (po uprawomocnieniu się decyzji)
4. a/a

*) wpisać w zależności od wnioskowanego zakresu uprawnień.

