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Druki mają charakter jedynie informacyjny i pomocniczy, natomiast nie mają charakteru
dokumentów obowiązujących.

 

Uwaga: w następstwie regulacji z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w okresie stanu
epidemii pozwolenie na użytkowanie wydawane jest tylko po postępowaniu legalizacyjnym
lub naprawczym, a także na wyraźny wniosek inwestora, który rezygnuje z uproszczonego
trybu zawiadomienia o zakończeniu budowy. W przypadku z rezygnacji z ww.
uproszczonego trybu, prosi się o powołanie we wniosku art. 55 ust. 2 Prawa budowlanego
jako jego podstawy (taką podstawę wskazano w poniższych formularzach).

 

Pliki do pobrania
Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych do zamierzeń budowlanych
realizowanych w oparciu o projekt budowlany
Do zamierzeń budowlanych realizowanych w oparciu o projekt budowlany sporządzony na podstawie
przepisów dotychczasowych (sprzed dnia 19 września 2020 r.), należy stosować przepis art. 41 ust. 4
i art. 57 Prawa budowlanego w brzmieniu dotychczasowym. Podstawa prawna - art. 27 ustawy z dnia
13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020
r. poz. 471).
pdf, 29.21 KB, 21.05.2021

Wniosek o pozwolenie na użytkowanie (art. 57 Prawa Budowlanego) doc, 56.5 KB, 08.12.2020

Wniosek o pozwolenie na użytkowanie (art. 57 Prawa Budowlanego) pdf, 174.29 KB, 08.12.2020
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Oświadczenie kierownika budowy (art. 57.1 Prawa Budowlanego) doc, 36 KB, 22.09.2015
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22.09.2015

Oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego (art. 41.4 Prawa Budowlanego) pdf, 33.53 KB,
22.09.2015

Oświadczenie inwestora (art. 57.1 Prawa Budowlanego) doc, 32 KB, 15.09.2015

Oświadczenie inwestora (art. 57.1 Prawa Budowlanego) pdf, 32.33 KB, 15.09.2015

Oświadczenie kierownika budowy (art. 41.4 Prawa Budowlanego) doc, 35.5 KB, 22.09.2015

Oświadczenie kierownika budowy (art. 41.4 Prawa Budowlanego) pdf, 35.25 KB, 22.09.2015

Zawiadomienie o zakończeniu budowy (art. 57 Prawa Budowlanego) doc, 52 KB, 22.09.2015

Zawiadomienie o zakończeniu budowy (art. 57 Prawa Budowlanego) pdf, 53.07 KB, 22.09.2015

zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych pdf, 279.61 KB, 13.04.2021

zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych rtf, 136.81 KB, 13.04.2021

Metadane

Data publikacji : 28.01.2018
Data modyfikacji : 21.05.2021
Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu

Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Paweł Urbański

Osoba udostępniająca informację:
Paweł Urbański Dział IT

Osoba modyfikująca informację:
Sławomir Komisarczyk

Opcje strony

http://www.winb.bip-e.pl/download/59/14107/okbnzb333333.doc
http://www.winb.bip-e.pl/download/59/14107/okbnzb333333.doc
http://www.winb.bip-e.pl/download/59/14158/okbnzb3.pdf
http://www.winb.bip-e.pl/download/59/14158/okbnzb3.pdf
http://www.winb.bip-e.pl/download/59/14108/oopoin4.doc
http://www.winb.bip-e.pl/download/59/14108/oopoin4.doc
http://www.winb.bip-e.pl/download/59/14108/oopoin4.doc
http://www.winb.bip-e.pl/download/59/14159/oopoin4.pdf
http://www.winb.bip-e.pl/download/59/14159/oopoin4.pdf
http://www.winb.bip-e.pl/download/59/14159/oopoin4.pdf
http://www.winb.bip-e.pl/download/59/14154/oinzb22.doc
http://www.winb.bip-e.pl/download/59/14154/oinzb22.doc
http://www.winb.bip-e.pl/download/59/14157/oinzb22.pdf
http://www.winb.bip-e.pl/download/59/14157/oinzb22.pdf
http://www.winb.bip-e.pl/download/59/14109/oopokb5.doc
http://www.winb.bip-e.pl/download/59/14109/oopokb5.doc
http://www.winb.bip-e.pl/download/59/14160/oopokb5.pdf
http://www.winb.bip-e.pl/download/59/14160/oopokb5.pdf
http://www.winb.bip-e.pl/download/59/14114/zozb10.doc
http://www.winb.bip-e.pl/download/59/14114/zozb10.doc
http://www.winb.bip-e.pl/download/59/14163/zozb10.pdf
http://www.winb.bip-e.pl/download/59/14163/zozb10.pdf
http://www.winb.bip-e.pl/download/59/39052/file.file
http://www.winb.bip-e.pl/download/59/39052/file.file
http://www.winb.bip-e.pl/download/59/39053/file.file
http://www.winb.bip-e.pl/download/59/39053/file.file
http://www.winb.bip-e.pl/win/rejestr/1183,dok.html

