...........................................................................

dnia..........................................................

...........................................................................
..........................................................................
(imię i nazwisko Inwestora(ów) lub nazwa jednostki organizacyjne, adres, telefon)

Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego
w Wieliczce
32 – 020 Wieliczka, ul. Limanowskiego 11

ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU BUDOWY*
Na podstawie art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 156,
poz.118 z późniejszymi zmianami)
zawiadamiam o zakończeniu budowy .............................................................................................................

.....................................................................................................................................................................
( nazwa i rodzaj oraz adres całego zamierzenia budowlanego, rodzaj obiektu lub zespołu obiektów)

w miejscowości....................... .........................................................................na działce nr.....................................
A) Dane dotyczące wybudowanego obiektu :
decyzja pozwolenia na budowę...............................................................................................................................
( podać numer decyzji, datę i organ wydający )

data rozpoczęcia budowy - ..............................................
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

( pkt. 9 –14 wypełnić w przypadku innym niŜ dla budynku )

powierzchnia zabudowy - .......................................m2
9) długość ...............................................m
powierzchnia uŜytkowa - .......................................m2
10) szerokość ...........................................m
11) wysokość.............................................m
powierzchnia całkowita - .......................................m2
3
kubatura
- .......................................m
12) światło( skrajnia).................................m
ilość mieszkań
- .........................................
13) średnica .........................................mm
ilość izb mieszkalnych - ........................................
14) napięcie ............................................kV
ilość kondygnacji ..............w tym nadziemnych..............., podziemnych..............wysokość obiektu...............mb

UWAGA: wyjaśnienie dla pkt. 9-14 ( w przypadku budowli - w zaleŜności od rodzaju naleŜy podać parametry: kubatura w
„m3”, pojemność w „m3” , długość w „m”, szerokość w „m”, wysokość w „m” ; w przypadku dróg naleŜy podać : klasę drogi,
długość w „m”, szerokość w „m”, światło ( skrajnia) w „m”, rodzaje nawierzchni dróg ; w przypadku sieci, linii, rurociągów i
przewodów naleŜy podać : długość w „m”, średnica w „mm” , napięcie w „kV” )

B) Do wniosku dołączam następujące dokumenty:
1) kserokopię decyzji pozwolenia na budowę
2) kopię dziennika budowy ( w przypadku braku dziennika budowy – orzeczenie techniczne dotyczące wykonanych robót wraz ze
sprawdzającymi obliczeniami statycznymi lub oświadczenie osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane iŜ roboty
wykonano zgodnie z zatwierdzonym projektem technicznym wraz z kserokopią obliczeń statycznych).

3) oświadczenie Kierownika budowy w zakresie określonym w art.57 ust.1 pkt.2 Prawa budowlanego
4) oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych ( w przypadku gdy eksploatacja wybudowanego
obiektu jest uzaleŜniona od ich odpowiedniego zagospodarowania)

6) kopie aktualnych protokołów badań i sprawdzeń ( instalacji gazowych - waŜny 1 rok od dnia badania-sprawdzenia,

7)
8)
9)

przewodów kominowych - waŜny 1 rok , wewnętrznej instalacji elektrycznej- waŜny 5 lat, instalacji odgromowej , protokół z
przeprowadzenia próby szczelności zbiornika na nieczystości ciekłe - waŜny 1 rok lub przyłączenia do kanalizacji lub wykonaniu
przydomowej oczyszczalni ścieków – pozwolenie na eksploatację oczyszczalni z Gminy,
potwierdzenie zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy ( np. przyłącza kanalizacji,
wodociągowego, energetycznego, gazowego)
kserokopię inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej ( budynku wraz z przyłączami wody, prądu, gazu, kanalizacji lub
oczyszczalni ścieków lub zbiornika na nieczystości ciekłe)
Kopie rysunków wchodzące w skład zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami ( w
przypadku nie istotnych zmian od warunków pozwolenia na budowę i projektu z naniesionymi zmianami potwierdzonymi przez
projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego jeśli został ustanowiony)

10) Oświadczenie o braku sprzeciwu lub uwag ze strony organów wymienionych w art. 56 PrBud

( nie dotyczy

budynków mieszkalnych i urządzeń z nimi związanych )

11) Inne dokumenty wynikające z warunków pozwolenia na budowę *
12) Pełnomocnictwo ( dla osoby działającej w imieniu Inwestora) + 17 zł w znaczkach opłaty skarbowej
Jednocześnie informuję, Ŝe dla budynku został nadany następujący numer porządkowy …………………………………….…..
podpis Inwestora (ów) lub jego pełnomocnika ..................................................................................................
•

•
•
•

naleŜy przedłoŜyć do wglądu oryginały dokumentów o których mowa w pkt. 1, 2, 5, 7 lub przedłoŜyć kserokopie
potwierdzić za zgodność z oryginałem z podaniem daty i czytelnym podpisem Inwestora lub Kierownika budowy .
stronę pierwszą wypełnia Inwestor lub jego pełnomocnik w dwóch egzemplarzach,

*

zakończenie budowy lub robót budowlanych
badania i sprawdzenia o których mowa w pkt.5 winny być przeprowadzone przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje
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