............................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
( inwestor, adres, telefon)

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kuj.
ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU BUDOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz.U. z 2013 r. , poz. 1409 )
z późniejszymi zmianami)zawiadamiam, że w dniu .......................................... zakończono budowę
................................................................................................................................................................
w miejscowości...................................................................... przy ul. ..................................................
Nr .......................... Nr ewid.dz. ............................ wykonana na podstawie pozwolenia na budowę
Nr ......................................................... z dnia ................................. wydanego przez
...................................................................................... ........................................................................

..
Do zawiadomienia załączam:
1) Oryginał dziennika budowy,
2) Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami o pozwoleniu na budowę, przepisami obowiązującymi
Polskimi Normami, oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy,
3) Protokóły badań i sprawdzeń:
- odbioru przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych,
- pomiaru wew. instalacji elektrycznej,
4) Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą
5) Protokoły odbioru wykonanych przyłączy:
- wod-kan,
- energetycznego,
- gazowego,
6) Zaświadczenie o nadaniu numeru budynku na nieruchomości

POUCZENIE:
1. Do użytkowania w/w obiektu budowlanego można przystąpić po zawiadomieniu właściwego organu o

2.

zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi
sprzeciwu w drodze decyzji. Za naruszenie powyższego grozi karą grzywny przewidzianą w art. 57 ust.
7 ustawy Prawo budowlane.
W razie zmian nie odstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków
pozwolenia na budowę, dokonanych podczas wykonywania robót, do niniejszego wniosku należy
dołączyć kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi
zmianami, a w razie potrzeby także uzupełniający opis. W takim przypadku oświadczenia kierownika
budowy wymienione w punkcie 2 dołączonych dokumentów powinno być potwierdzone przez
projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego ( jeżeli został ustanowiony) – art. 57 ust. 2

Wskaźniki techniczne obiektu **)
Wyposażenie mieszkań w
instalacje:

1. Budynku mieszkalnego
PKOB:
Powierzchnia zabudowy:
Powierzchnia użytkowa:
Kubatura:
Liczba kondygnacji:
Wysokość budynku:
Liczba izb
( pokoje + kuchnia):
Data rozpoczęcia budowy:
Data zakończenia budowy:
Budynki wielorodzinne
liczba lokali

Budowli
PKOB:
Kubatura:
Pojemność:
Długość:
Szerokość:
Wysokość:

- gazowa
-elektryczna
- wodna
- kanalizacyjna
- zbiorcza
- c.o.
...................................... szt. - ciepła woda dostarczana
............................................. centralnie
............................................
................................./ 2 izby
................................./ 3 izby
................................./ 4 izby
................................./ 5 izb

Rurociągów,
przewodów, linii i
............................. sieci
.........................m³ PKOB:
.........................m³ Długość:
.........................m Średnica:
........................ m Zagłębienie:
........................ m Maksymalny
spadek:
Napięcie w kV:
Wysokość:

Obiekty mostowe
PKOB:
Klasa drogi:
Długość:
Szerokość:
Światło ( skrajnia):
Rodzaj konstrukcji:

.............................................
........................................ m²
........................................ m²
........................................ m³
...................................... szt.
....................................... m

tak/nie
tak/nie
tak/nie
tak./nie
tak/nie
tak/nie
kotłownia/z podgrzewaczy

Dróg
PKOB:
............................... Klasa drogi:
...................... m
Długość:
......................mm Szerokość:
........................m Światło ( skrajnia)
Rodzaj
......................... % nawierzchni:
........................kV
..........................m

.............................
...............................
........................m
..........................m
......................... m
.............................

Inne obiekty niż w
punktach 1-5
............................................... PKOB:
............................................... Dane charakterystyczne:
............................................... .............................................
.....................................m
.........................................m ............................................... .............................................
............................................... ............................................... .............................................
.......................................
.............................................
..........................................

PKOB – Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych – załącznik do rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 30.12.1999 r. ( Dz.U.Nr 112, poz. 1316 z późn. zmian)
**) wypełnić w zależności od rodzaju inwestycji
............................................................................
( podpis inwestora)

OŚWIADCZENIE
Kierownika budowy - Inspektora nadzoru inwestorskiego
( Dz.U. z 2013 r., poz. 1409)
Niniejszym oświadczam, że budowa
......................................................................................................................................................
( określić rodzaj budowy – obiektu )

.......................................................................................................................................................
( adres budowy)

została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, warunkami technicznymi
oraz:
1. zgodnie z
projektem ...................................................................................................................
2. z pozwoleniem na budowę nr ......................................... z dnia .............................................
3. z następującymi zmianami w stosunku do rozwiązań projektu
.......................................................................................................................................................
( wymienić każdą z podawanych zmian)

4. zakończono montaż instalacji wewnętrznych w które wyposażony jest obiekt wraz z
powiązanymi z nimi przyłączami.
5. wbudowane wyroby budowlane posiadały odpowiednie oznakowania “B” i “CE” i
załączoną informacje o wyrobie. Wyroby były wprowadzone do obrotu zgodnie z
aktualnymi przepisami.
6. teren budowy i tereny przyległe zajęte do budowy zostały uporządkowane i
zagospodarowane.
Równocześnie stwierdzam, ze obiekt nadaje sie do użytkowania.

……………………………………….
(podpis kierownika budowy)

Data ................................... 20 ..... r.

