
Oświadczenie o terminie zakończenia budowy      
 

Ja, niŜej podpisany (a) 
..................................................................................................................................................................... 

(imię i nazwisko osoby ubiegającej się o wydanie pozwolenia na uŜytkowanie obiektu budowlanego) 
 

legitymujący się 
................................................................................................................................................................................. 

(numer dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego toŜsamość i organ wydający ) 

 

urodzony (a) ......................................... w ............................................................................................... 
                                        (data)                                              (miejsce) 

 

zamieszkały (a) 
.................................................................................................................................................................... 

(dokładny adres) 

 

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, 

poz. 1118 z późn. zm. ) 

oświadczam,  Ŝe budowa obiektu budowlanego: 
 
................................................................................................................................................................  

( pełna nazwa obiektu) 

 
została zakończona   ..............................................................................................................................  

( podać miesiąc i rok zakończenia budowy obiektu) 
 

oraz urządzenia z nim związane. .......................................................................................................... 
( wymienić urządzenia tj. np. przyłącz: wodociągowy, kanalizacji, energetyczny, gazowy,  zbiornik na nieczystości ciekłe itp.) 

 

zostały wykonane ....................................................................................................................................... 
( podać miesiąc i rok zakończenia budowy urządzenia ) 

 
Obiekt i urządzenia jest usytuowany na działce nr...........................w miejscowości................................. 
 
świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie 
z art. 233  Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych, 
zamieszczonych powyŜej. 
 
.................................................................                                          ......................................................... 
(miejscowość, data)                                                                                                                     (podpis) 
POUCZENIE 

Zgodnie z ustawą z dn. 7.07.1994r. Prawo budowlane ( Dz.U Nr 156, poz.1118 z 2006 r. z późn. zm.) oraz 
orzecznictwem Naczelnego Sądu Administracyjnego: Przez pojęcie obiektu budowlanego, którego budowa została 
zakończona przed dniem wejście w Ŝycie PrBud, tj. 1. 1. 1995r.,naleŜy rozumieć zarówno obiekt całkowicie 
wykończony, jak i obiekt nie ukończony lub jego część wybudowaną pod rządem Prawa budowlanego z 1974r., przy 
którym, po wejściu w Ŝycie PrBud, Ŝadnych robót wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia nie 
prowadzono. 

 
Zgodnie z ustawą z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (tekst jednolity DZ.U. z 1997 r. Nr 88 poz. 553 z póŜniejszymi zmianami) 
Art.§ 1. Kto, składając zeznanie mające słuŜyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie 
ustawy , zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę , podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 
§. 2. Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmując zeznanie, działając w zakresie swoich uprawnień, uprzedził zeznającego o 
odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie lub odebrał od niego przyrzeczenie. 
§. 3. Nie podlega karze, kto, nie wiedząc o prawie odmowy zeznania lub odpowiedzi na pytania, składa fałszywe zeznanie z obawy przed 
odpowiedzialnością karną groŜącą jemu samemu lub jego najbliŜszym. 
§. 4. Kto, jak, biegły rzeczoznawca lub tłumacz, przedstawia fałszywą opinię lub tłumaczenie mające słuŜyć za dowód w postępowaniu 
określonym w par.1, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 
§. 5. Sąd moŜe zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary , a nawet odstąpić od jej wymierzenia, jeŜeli ; 

1) fałszywe zeznanie, opinia lub tłumaczenie dotyczy okoliczności nie mogących mieć wpływu na rozstrzygnięcie sprawy, 
2) sprawca dobrowolnie sprostuje fałszywe zeznanie, opinię lub tłumaczenie, zanim nastąpi, chociaŜby nieprawomocne, 

rozstrzygnięcie sprawy. 
 §. 6. Przepisy §. 1-3 oraz 5 stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeŜeli przepis ustawy przewiduje 
moŜliwość odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej. 
 


