
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub

rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym

prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę

1)

z dnia 24 sierpnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1493)
 

Na podstawie art. 32 ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290, 961, 1165 i

1250) zarządza się, co następuje:

§ 1 Rozporządzenie określa wzory:

1)  wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę (B-1), który stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2)  zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (B-2), który stanowi załącznik nr

2 do rozporządzenia;

3)  oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3), który stanowi

załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4)  informacji uzupełniającej do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy lub

przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania

nieruchomością na cele budowlane (B-4), który stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia;

5)  decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę (B-5), który stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia.

§ 2 Do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę oraz zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku

mieszkalnego jednorodzinnego złożonego przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy

dotychczasowe.

§ 3 Traci moc rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie wzorów: wniosku

o  pozwolenie  na  budowę,  oświadczenia  o  posiadanym prawie  do  dysponowania  nieruchomością  na  cele

budowlane, decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego

jednorodzinnego (Dz.U. poz. 1146 i 1961).

§ 4 Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

 

Załącznik 1. Wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę (B-1) (wzór). 

(patrz oryginał)

 

Załącznik 2. Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (B-2) (wzór). 

(patrz oryginał)

 

Załącznik 3. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3)

(wzór). 

(patrz oryginał)

 

Załącznik 4. Informacja uzupełniająca do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę. zgłoszenia budowy lub

przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania

nieruchomością na cele budowlane (B-4) (wzór). 

(patrz oryginał)

 

Załącznik 5. Decyzja (wzór). 

(patrz oryginał)

 

 

 

1)   Sprawy budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa należą do działu

administracji rządowej - budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, którym kieruje

Minister Infrastruktury i Budownictwa na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada

2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa (Dz. U. poz. 1907 i 2094).


