
......................................                                                            Wieruszów, dnia  .......... ............................ 

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

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

...................................... 
zawiadamiający i jego adres 

POWIATOWY INSPETKORAT 

NADZORU BUDOWLANEGO                                                                                                                                           

                                                                                                              w WIERUSZOWIE 

ZAWIADOMIENIE 
 o zakończeniu budowy i przystąpieniu do użytkowania obiektu budowlanego 

 

Zgodnie z art. 54, art. 57  Ustawy z dnia 07 lipca 1994r.-Prawo budowlane .Wobec wykonania robót 

objętych pozwoleniem na budowę z dnia .................................................. 

Nr.......................................- rozpoczęciu budowy w dniu ................................................................. 

 

o następujących danych ogólnych: 

powierzchnia zabudowy...................................................... m2 

powierzchnia użytkowa....................................................... m2 

powierzchnia garażu ........................................................... m2 

powierzchnia całkowita ...................................................... m2 

kubatura .............................................................................. m3 

ilość izb (pokoje + kuchnie) ................................................ 

ilość kondygnacji mieszkalnych .......................................... 

instalacje: 

1.wodna ................................................................................ 

2.kanalizacyjna...................................................................... 

3.liczba punktów sanitarnych ............................................... 

4.gazowa ............................................................................... 

5.elektryczna ......................................................................... 

6.centralnego ogrzewania ( kotłownia miałowa, węglowa, gazowa, olejowa )* 

7.ciepła woda użytkowa ( bojler c.o., bojler elektryczny, przepływowy podgrzewacz wody )*   

   w budynku ...............................................................................................................  wybudowanym 

                                (rodzaj budynku) 

 

w miejscowości ...................................................... na działce nr ewid. gruntów ...................................... 

stanowiącej własność ................................................................................................................................. 

ZGŁASZAM zakończenie robót i przystąpienie do użytkowania w/w obiektu w dniu ............................. 

Do całkowitego zakończenia budowy pozostało wykonanie :.................................................................... 

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

Które to roboty zobowiązuje się wykonać w terminie do........................................................................... 

W czasie realizacji obiektu budowlanego wprowadzono następujące zmiany .......................................... 

.......................................................................................................................................... ........................... 
Do użytkowania obiektu budowlanego, na którego wzniesienie jest wymagane pozwolenie na budowę, można przystąpić, z 
zastrzeżeniem przepisów ust. 3 oraz art. 55 i 57, po zawiadomieniu właściwego organu o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, 

w terminie 21 dni od daty doręczenia zawiadomienia, nie wniesie sprzeciwu, w drodze decyzji  

 

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

Załączniki:                                                                                                        ( podpis/y ) 

1.Oryginał dziennika budowy  

2.Oświadczenie kierownika budowy wraz z kserokopią uprawnień budowlanych i  aktualnym wpisem do Izby   

   Budowlanej, o zgodności inwestycji z projektem i pozwoleniem na budowę z przepisami i normami budowlanymi   

   oraz o  uporządkowaniu  placu budowy , a także terenów przyległych jeśli z nich korzystano,  

3.Protokoły badań i sprawdzeń ( opinia kominiarska , protokół sprawdzenia szczelności instalacji gazowej, protokół       

   wod.-kan., protokół elektryczny ) podpisane przez osoby posiadające uprawnienia branżowe w danej specjalności   

   wraz z kserokopią tych uprawnień i aktualnym wpisem do  właściwej Izby Inżynierów Budownictwa. 

4.Inwentaryzacja geodezyjną powykonawczą wraz z zaświadczeniem o nadaniu numeru  - budynku mieszkalnego 

5.Kserokopie decyzji pozwolenia na budowę i projektu zagospodarowania działki.  

 
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wieruszowie z siedzibą w Wieruszowie  ul. Ludwika Waryńskiego 11 jest administratorem Pani/Pana danych osobowych. 

Pana/i dane osobowe będą przetwarzane tylko w celach związanych z prowadzoną korespondencją bądź w innych celach tylko po uprzednio wyrażonej zgodzie. Cała treść 

obowiązku informacyjnego znajduje się na stronie internetowej po adresem http://www.bip-pinb.powiat-wieruszowski.pl/. 


	ZAWIADOMIENIE

