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Odbiór budynku – dokumentacja i procedura, czyli co nam potrzebne
Uwie czeniem ka dej inwestycji – czy to budowy domu jednorodzinnego czy te obiektu
komercyjnego jest dokonanie odbioru technicznego i uzyskanie pozwolenia na u ytkowanie.
Zgromadzenie dokumentacji pozwalaj cej na bezproblemowe odebranie budynku nie jest atwe i
wymaga kontaktu z wieloma specjalistami którzy wcze niej prowadzili prace na obiekcie. Mo na tutaj
wymieni mi dzy innymi: kierownika budowy, geodet , elektryka, instalatora wodno-kanalizacyjnego,
instalatora gazowego, kominiarza, itd. Spróbujmy ca spraw uporz dkowa :
Dokumentacja niezb dna do odbioru budynku:
Zgodnie z art. 57 ust. 1, 2 i 3 Prawa budowlanego do wniosku o udzielenie pozwolenia na u ytkowanie obiektu
budowlanego inwestor jest obowi zany do czy :
1. Orygina dziennika budowy;
2.
wiadczenie kierownika budowy:
o zgodno ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budow oraz
przepisami;
o doprowadzeniu do nale ytego stanu i porz dku terenu budowy, a tak e – w razie korzystania – drogi, ulicy,
siaduj cej nieruchomo ci, budynku lub lokalu;
3.
4.

5.

6.
7.
8.

9.

wiadczenie o w ciwym zagospodarowaniu terenów przyleg ych, je eli eksploatacji wybudowanego obiektu
jest uzale niona od ich odpowiedniego zagospodarowania;
Protokó y bada i sprawdze (protokó y: kominiarski; odbioru instalacji gazowej i próby szczelno ci instalacji
gazowej; odbioru instalacji elektrycznej i wod.- kan. lub umowy sprzeda y energii elektrycznej, o dostarczeniu
wody i odprowadzeniu cieków, sprzeda y gazu);
Inwentaryzacj geodezyjn powykonawcz ; - i tutaj rola geodety. T prac nale y zg osi jednostce
wykonawstwa geodezyjnego co najmniej 1,5 miesi ca przed planowanym odbiorem budynku gdy taki jest okres
przygotowania odpowiedniej dokumentacji i zatwierdzenia jej w Geodezji. Inwentaryzacj powykonawcz nale y
w zasadzie zg osi ju po wybudowaniu budynku i przy czy cho by do ko ca budowy pozosta jeszcze jaki
czas. Dokumentacja powsta a w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej nie przedawnia si .
Potwierdzenie, zgodnie z odr bnymi przepisami, odbioru wykonanych przy czy;
Ponadto kserokopi lub orygina decyzji o pozwoleniu na budow , je eli jest sprzed 2000 roku.
W razie zmian nie odst puj cych w sposób istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunków
pozwolenia na budow dokonanych podczas wykonywania robót, do wniosku nale y do czy kopie rysunków
wchodz cych w sk ad zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby tak e
uzupe niaj cy opis.
W takim przypadku o wiadczenie Kierownika budowy powinno by potwierdzone przez projektanta i inspektora
nadzoru inwestorskiego, je eli zosta ustanowiony.
Inwestor jest obowi zany do czy do wniosku o wiadczenie o braku sprzeciwu lub uwag ze strony organów tj.
Inspekcja Ochrony rodowiska, Pa stwowa Inspekcja Sanitarna, Pa stwowa Inspekcja Pracy oraz Pa stwowa
Stra Po arna. Niezaj cie stanowiska przez ww. organy w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia,
traktuje si jako niezg oszenie sprzeciwu lub uwag.
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Przyk adowy obiekt do odbioru

Wysoko

op at:

Jednostki bud etowe, jednostki samorz du terytorialnego oraz sprawy zwi zane z budownictwem mieszkaniowym s
zwolnione z op at skarbowych.
Wnioski, podania, dania oraz inne wyst pienia wymagaj ce post powania administracyjnego, wydanie za wiadczenia
lub innych czynno ci urz dowych - 5 z + 0,50 z za ka dy za cznik
Decyzja o pozwoleniu na u ytkowanie:
budynku przeznaczonego na prowadzenie dzia alno ci gospodarczej innej ni rolnicza i le na za ka dy m2
powierzchni u ytkowej - 0,25 z (nie wi cej ni 125 z )
budynku s
cego gospodarczym w gospodarstwie rolnym - 2 z
innego budynku - 10 z
studni oraz urz dze do usuwania nieczysto ci sta ych i ciek ych - 3,50 z
budowli zwi zanych z produkcj roln - 25 z
sieci wodoci gowych, kanalizacyjnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, cieplnych, oraz
dróg, z wyj tkiem dróg dojazdowych, doj do budynków i zjazdów z drogi - 500 z
sieci wodoci gowych kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych o d ugo ci 1 km 3,50 z
innych budowli - 35 z
urz dze budowlanych zwi zanych z obiektem budowlanym - 20 z
rozbudowy (przebudowy) oraz remontu obiektu budowlanego - 50% ww. stawki

Geodezyjna inwentaryzacyja
Widzimy wi c, i proces oddawania budynku do u ytkowania nie jest prosty i wymaga du ego zaanga owania ze strony
inwestora b
osoby prowadz cej te sprawy w jego imieniu ( najcz ciej jest to kierownik budowy ). W przypadku
budynków jednorodzinnych wydanie pozwolenia na u ytkowanie najcz ciej odbywa si bez wizyty powiatowego
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inspektora nadzoru budowlanego w terenie. Za atwienie sprawy sprowadza si do weryfikacji zza biurka dokumentów i
protoko ów dotycz cych obiektu. I tu najcz ciej pojawiaj si problemy ( poprawki, dorysowania, aktualizacja
za wiadcze , izby zawodowe....) ale to ju temat na osobny artyku .
wniosek o wydanie pozwolenia na u ytkowanie

tekst: geodeta in . Piotr K dziora
www.geoexpert.pl

Adres ród a: http://www.dachowy.pl/nieruchomosciigeodezja
/odbiorbudynkudokumentacjaiproceduraczyliconampotrzebne_640
Copyright by Dachowy.pl
Wszelkie prawa zastrze one

2010-04-13 20:00

