
 
 

1 
 

                                                             (miejscowość) ………………………. (data) ……………… 

 

 

Oświadczenie 

o nieodpowiednim stanie technicznym budynku biblioteki1 

 

 

Oświadczam, że budynek będący w użytkowaniu w okresie poprzedzającym złożenie wnio-

sku o dofinansowanie przez (pełna nazwa wnioskodawcy) …………………………………………..  

…………………………………………………………………………………………………...… 

znajdujący się w miejscowości ……………………………., przy ul. ……………………………. 

jest w nieodpowiednim stanie technicznym. 

Ocena stanu technicznego budynku została przeprowadzona w aspekcie bezpieczeństwa, nieza-

wodności konstrukcji ze względu na nośność i stateczność konstrukcji oraz stopień zużycia tech-

nicznego poszczególnych elementów budynku zgodnie z następującą skalą oceny stanu technicz-

nego budynku:  

5 - stan techniczny dobry (zużycie od 0% do 15%):   

budynek (konstrukcja, wykończenie, wyposażenie, instalacje) jest dobrze utrzymany, konserwo-

wany i nie wykazuje widocznego zużycia i uszkodzeń; cechy i właściwości wbudowanych materia-

łów i urządzeń odpowiadają wymogom norm i przepisów; ewentualne wskazanie do wykonania 

drobnych napraw i prac konserwacyjnych w określonym zakresie; 

4 - stan techniczny zadowalający (zużycie od 16% do 30%):  

budynek (konstrukcja, wykończenie, wyposażenie, instalacje) utrzymywany jest należycie; celowe 

jest wykonanie prac konserwacyjnych lub napraw bieżących, w niewielkim zakresie, polegających 

na remoncie wytypowanych elementów budynku, który ma na celu zapobieganie skutkom zużycia  

tych elementów i utrzymanie budynku we właściwym stanie technicznym; 

3 - stan techniczny średni (zużycie od 31% do 50%): 

 w budynku (konstrukcja, wykończenie, wyposażenie, instalacje) występują niewielkie uszkodzenia 

i ubytki niezagrażające bezpieczeństwu użytkowania; wymagane jest wykonanie naprawy bieżącej 

wytypowanych elementów w większym zakresie lub (oraz) naprawy głównej, czyli robót budowla-

nych polegających na wymianie co najmniej jednego elementu budynku; 

2 - stan techniczny nieodpowiedni (zużycie od 51% do 70%):  

w budynku (konstrukcja, wykończenie, wyposażenie, instalacje) występują znaczne ubytki, które 

mogą zagrażać bezpieczeństwu użytkowania; cechy i własności wbudowanych materiałów i urzą-

dzeń utraciły swoje pierwotne właściwości; wymagane jest wykonanie robót budowlanych polega-

jących na wymianie wielu elementów budynku w celu odtworzenia stanu pierwotnego, a niestano-

wiących bieżącej konserwacji; 

1 - stan techniczny zły (zużycie od 71% do 100%): 

w budynku (konstrukcja, wykończenie, wyposażenie, instalacje) występują tak duże zniszczenia 

lub (i) ubytki, że nie pozwalają na dalsze bezpieczne użytkowanie budynku; wymagane jest wyko-

nanie robót budowlanych o bardzo dużym rozmiarze lub rozebranie budynku.        

                                                   
1 Dotyczy również części budynków (lokali).  
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W szczególności następujące elementy budynku wymagają wykonania robót budowlanych2: 

 

Lp. Element bu-

dynku 

Stan tech-

niczny 

Stopień zuży-

cia  

technicznego 

w % 

Zakres koniecznych do wykonania robót 

budowlanych 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

Podpis i pieczątka osoby  

posiadającej uprawnienia budowlane  

do kierowania robotami budowlanymi 

 

 

Oświadczenie wnioskodawcy 
 

Oświadczam, że efektem realizacji wnioskowanego zadania będzie likwidacja nieodpowiedniego 

stanu technicznego budynku biblioteki poprzez (niewłaściwe skreślić): 

1) przeprowadzenie robót budowlanych w budynku; 

2) przeniesienie biblioteki do innej siedziby.  

 

 

 

 

 

 

Podpis i pieczątka dyrektora  

samorządowej instytucji kultury – 

wnioskodawcy 

 

                                                   
2 Należy wymienić wyłącznie elementy budynku o stopniu zużycia technicznego od 51% do 100% 


