Pruszków, dnia ...................................
...........................................................
(imię i nazwisko inwestora)

...........................................................
(adres do korespondencji)

...........................................................
...........................................................
(nr telefonu)

Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego
w Pruszkowie
ZAWIADOMIENIE
O ZAKOŃCZENIU BUDOWY
Zgodnie z art.54 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane zawiadamiam, że w dniu
.................. zakończona została budowa …....................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
na nieruchomości położonej w ............................................ przy ul. ............................................
nr ....... nr ew. gruntów ................................. obręb ................ gm. ...............................................
Roboty budowlane wykonano w pełnym zakresie na podstawie pozwolenia na budowę* lub
zgłoszenia

* nr.......................... z dnia ............................ znak ...............................................

wydanego przez..............................................................................................................................
Dane ogólne inwestycji:
- powierzchnia zabudowy ......................... m2
- powierzchnia użytkowa .......................... m2
- kubatura .................................................. m3
- ilość izb (pokoje + kuchnia) .....................
- ilość kondygnacji naziemnych .................
Wskaźnik
EP w
kWh/(m²rok)

Konstrukcja obiektu:
tradycyjna
- wielkopłytowa
- wielkoblokowa
- monolityczna
- drewniana
- inna
-

Współczynnik przenikania ciepła U w W/(m²K)
Ścian
zewnętrznych
przy ti≥16ºC

Dachu/stropodachu/
stropu pod
nieogrzewanymi
poddaszami lub nad
przejazdami przy
ti≥16ºC

Podłogi na
gruncie w
pomieszczeniu
ogrzewanym
przy ti≥16ºC

Okien (z
wyjątkiem okien
połaciowych),
drzwi
balkonowych przy

ti≥16ºC

Drzwi w przegrodach
zewn. lub w
przegrodach między
pomieszczeniami
ogrzewanymi i
nieogrzewanymi

Wyposażenie:
- instalacja wodna zasilana z .....................................................................................................
- kanalizacja z odprowadzeniem do ...........................................................................................
- instalacja gazowa (sieciowa, zbiornikowa) ..............................................................................
- instalacja elektryczna zasilana z ..............................................................................................
- ciepła woda z ............................................................................................................................
- centralne ogrzewanie z ...................................................................................................... .......

-verte-

Podpis wnioskodawcy

Do zawiadomienia składam w załączeniu:
1. Dziennik budowy.
2. Oświadczenie kierownika budowy,
a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na
budowę oraz przepisami,
b) o dokonaniu pomiarów powierzchni użytkowej budynku i poszczególnych lokali mieszkalnych, (dot.
budynków mieszkalnych),
c) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budo wy, a także – w razie korzystania z
ulicy, sąsiedniej nieruchomości , budynku lub lokalu,
3. W razie zmian nie odstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia
na budowę, dokonanych podczas wykonywania robót, do zawiadomienia należy dołączyć kopie rysunków
wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie
potrzeby uzupełniający opis. W takim przypadku oświadczenie kierownika budowy, powinno być
potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli został ustanowiony.
4. Protokoły badań i sprawdzeń, (kopie)
a) opinia kominiarska
(ważna 1 rok od daty wystawienia)
b) protokół sprawdzenia instalacji gazowej wewnętrznej – wystawiony przez osobę posiadającą
świadectwo kwalifikacji grupy 3 dozór (ważny 1 rok od daty wystawienia)
c) protokół badań i sprawdzeń instalacji elektrycznej i odgromowej - wykonanej przez osobę posiadającą
odpowiednie uprawnienia - kwalifikacje (ważny 5 lat od daty wystawienia)
d) oświadczenie kierownika budowy o szczelności zbiornika szamba lub atest
5. Dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz
informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospo darowania działki lub
terenu lub odstępstwach od tego projektu, sporządzoną przez osobę wykonująca samodzielne funkcje w
dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe.
6. Potwierdzenie odbioru wykonanych przyłączy wydanych przez właścicieli sieci (woda, energia, gaz,
kanalizacja). (kopie)
7. Pozwolenie na budowę lub zgłoszenie (kopia )
8. Zatwierdzony projekt budowlany (do wglądu)
9. Oświadczenie o braku sprzeciwu lub uwag ze strony organów wymienionych w art. 56 Prawa
budowlanego, (dotyczy obiektów których projekty były uzgadniane pod względem ochrony
przeciwpożarowej lub wymagań higienicznych i zdrowotnych).
10. Karta ewidencyjna d/s statystycznych
11. Oświadczenie inwestora o właściwym zagospodarowaniu terenó w przyległych.
Podpis wnioskodawcy

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Niniejszym potwierdzam odbiór złożonych dokumentów, wymienionych w pkt. 1, 4, 5
niniejszego zawiadomienia.
*niepotrzebne skreślić

Podpis wnioskodawcy

Pruszków, dnia …………………..
ZAŚWIADCZENIE
Zgodnie z art. 54 ustawy Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 290 z późn.
zm.) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego zaświadcza, że w przewidzianym
terminie, nie zgłosił sprzeciwu do ww. zawiadomienia o zakończeniu budowy, w związku
z tym można przystąpić do użytkowania przedmiotowego obiektu.
…..………………………

