
Załączniki:
1. Projekt budowlany hali na sprzęt rolniczy.
Otrzymują:

Zespól Szkól Centrum Kształcenia Rolniczego w Okszowie.
2. a.a.
Do wiadomości:
1. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Chełmie.
2. Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami.

POUCZENIE:
1. Inwestor jest zobowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest wymagane 

pozwolenie na budowę, właściwy organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji 
budowy z projektem, dołączając na piśmie:

1) oświadczenie kierownika budowy (robót) stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7 
ustawy -  Prawo budowlane,
2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego -  oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzające 
przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a także zaświadczenie, 
o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy -Prawo budowlane.
3) informację zawierającą dane zamieszczone w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt. 2 ustawy -Prawo 
budowlane.

2. Do użytkowania obiektu budowlanego, na budowę którego jest wymagane pozwolenie na budowę, można przystąpić po 
zawiadomieniu właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten w terminie 14 dni. od dnia 
doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji. Jednakże w przypadkach o których mowa w art. 55 ust. 1 
ustawy z dnia 4 lipca 1994r. -  Prawo budowlane, inwestor jest obowiązany uzyskać pozwolenie na użytkowanie.

3. Inwestor może przystąpić do użytkowania obiektu przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych pod warunkiem uzyskania 
pozwolenia na użytkowanie, wydanego przez właściwy organ nadzoru budowlanego.

4;— Przed wydaniem-pezwołenia- fia -użytkowanie obiektu właściwy organ nadzoru budowlanego przeprowadzi obowiązkową 
kontrolę budowy, zgodnie z art. 59a ustawy 'Prawo budowlane. Wniosek o udzielenie pozwolenia-na-użytkowanie stunowi 
wezwanie właściwego do przeprowadzeniaobowiązkowej kontroli.

Nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 7 pkt. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej 
(Dz. U. z 2015r., poz. 783 z późn. zm.).
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