Pouczenie
1' lnwestor zobowiązany jestzawiadomjÓ ozamierzonym terminie rozpoczęcia
robot budowlanych,
na które jest wymagane pozwolenie na budowę, właściwyorgan nadzoru budowlaneg
o oraz
projektanta sprawującego nadzor nad zgodnością realizacji oudowy projektem,
z
co najmniej na 7
dni przed ich rozpoczęciem, dołączĄąc na piśmie:

1) oświadczeniekierownika

2)

3)

3'

budowy (robót), stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robótami bud'owlanymi),
a
takŻe zaświadczenie, o którym mowa w art' 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane;
w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego _ oświadczenie inspektora nadzoru
inwestorskiego' stwierdzĄące przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorski"go
ńo
danymi robotami budowlanymi, a takze zaświadczenie, o ktÓrym mowa w
ań. 12 ust. 7 ustawy

- Prawo budowlane;

informację zawierĄącądane zamieszczone w ogłoszeniu, o którym mowa
w art' 42 ust. 2 pkt'
- Prawo budowlane;

2 ustawy

Przed rozpoczęciem prac i po ich zakonczeniu inwestor jest zobowiązany
spełnić warunki
określonew decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytu'ow w waiszawie
Nr 31 012006 z
dnia 23.02.2006r.;

4'

lnwestor moze przystąić do uzytkowania obiektu przed wykonaniem
wszystkich robót
budowlanych pod warunkiem uzyskania pozwolenia n" urytko*anL,
wyo'a nego przez
właściwyorgan nadzoru budowlanego;

5'

W przypadku gdy uzyskania pozwolenia na uzytkowanie nie jest wymagane,
do uzytkowania obiektu moŻna przystąpió po upływie 21 dni od dnia dóręczónia
óo wiasciwego
organu nadzoru budowlanego zawiadomienia o zakończeniu budowy, jeŻeli
organ iu ty'
terminie nie wniesie sprzeciwu w drodze decyĄi;

6'

Przed wydaniem pozwolenia na uzytkowanie obiektu, właściwyorgan nadzoru
budowlane9o przeprowadzi obowiązkową kontrolę budowy, zgodnie z art. 59a
ustawy _ Prawo
budowlane. Wniosek o udzielenie pozwolenia na uzyit<owanie stanowi wezwanie
właściWego organu do przeprowadzenia obowiązkowej kontroli.

informacje
odwołania od decyzji należy składaó w Wydziale Architektury i Budownictwa dla
Dzielnicy Żoliborz,
Urząd Dzielnicy Żoliborz, ul. Słowackiego 6i8, 01-627 Warszawa, tel.: +2215601255,fax: +2215601250'

Załączniki.' projekt budowlany opisany

na wstępie niniejszej decyzji

otrzymują:
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