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Pouczenie
1. lnwestor zobowiązany jest zawiadomió o zamierzonym terminie rozpoczącia robot budowlanych, na które jest Wymagane pozłolenie na budowę, właściwyorgan nadzoru budowlanego
oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem, co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem, dołączając na piśmie:
1) oświadczenie kierownika budowy (robót)' stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia orazprzyjącie obowiązku kierowania budową(robotami budowlanymi), atakŻe zaświadczenie, o którym mowa W art. 12 ust. 7 ustawy - Prawo bu-

2)
3)

2.
3.

4.

dowlane;

w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego - oświadczenieinspektora nadzoru
inwestorskiego, stwierdzĄące przyjącie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego
nad danymi robotami budowlanymi, a takŻe zaświadczenie, o którym mowa W art'. 12
ust. 7 ustawy - Prawo budowlane;

informację zawierĄącądane zamieszczone w ogłoszeniu, o którym mowa W ań. 42 ust.
2 pkt.2 ustawy - Prawo budowlane;
lnwestor moze przystąpic do uzytkowania obiektu przed wykonaniem wszystkich robót
budowlanych pod warunkiem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, wydanego przez
właściwyorgan nadzoru budowlanego;
W przypadku gdy uzyskania pozwolenia na uzytkowanie nie jest wymagane, do uzytkowania obiektu mozna przystąpić po upływie 21 dni od dnia doręczenia do właściwego
organu nadzoru budowlanego zawiadomienia o zakończeniu budowy, jeżeli organ w tym
terminie nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji;

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

informacje
odwołania od decyzji naleŻy składaÓ w Wydziale Architektury i Budownictwa dla
Dzielnicy Żoliborz, IJrząd Dzielnicy Żoliboz, ul. Słowackiego 6/8, 01-627 Warszawa,
tel.: +221 560 1255, fax: +221 5601 250.

Załączniki; projekt budowlany opisany
U'5ąĄł DZIEI-NIC.? zL}LIBCIRz
Wydział
Architektury i

,

.:

rf orm

u

uoowniciw;

::j:l';.W, u,
33/ał a*ta się śt7teczna'

u1ę,,;:;:,'/:'

ccrŻia'

hł

r

/

o

o

otrzymują:
l'

na wstępie niniejszej decyĄi

Jł. cq Ł0Ą3

l.łrlrr"rm Niepodległości

Al.Solidarności 62

00-240 Warszawa

2.Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego

Pl.Defilad 1, PKiN

00-901 Warszawa

3.Powiatowy lnspektor Nadzoru Budowlanego
dla m.st. Warszawy

Ul.Bagatela 14

00-585 Warszawa

Urzędu m.st. Warszawy

4.WAB dla Dzielnicy Żoliborz ala

Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Zoliborz
Urząd Dzielnicy Zolibon, ul. Słowackiego 618,01-627 Warszawa, tel': 0225601255, fax: 0225601250

