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

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

Imię i nazwisko

Miejscowość, data

.................................................................
Adres zamieszkania

.................................................................
Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Lublińcu
ul. Paderewskiego 7

ZAWIADOMIENIE
O ZAKOŃCZENIU BUDOWY
Na podstawie art. 54 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
zawiadamiam o zakończeniu budowy:
........................................................................................................................................
........................................................................................................................
(wymienić obiekt)

....................................................................................................... działka nr .............
(adres obiektu)

wykonanego na podstawie pozwolenia na budowę udzielonego decyzją: ....................
........................................................................................................................................
(wymienić organ, który udzielił pozwolenia i numer)

z dnia:.........................................

Przedkładam następujące załączniki:
1. oryginał dziennika budowy
2. oświadczenie kierownika budowy
3. w razie zmian nie odstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu, lub warunków pozwolenia na budowę,
dokonanych podczas wykonywania robót, należy dołączyć kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu
z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby uzupełniający opis
4. potwierdzenie oświadczenia kierownika budowy przez projektanta */, inspektora nadzoru budowlanego */, w razie zmian
dokonywanych w toku wykonywania robót w stosunku do projektu lub warunków pozwolenia na budowę
5. inwentaryzację geodezyjną/powykonawczą */
6. oświadczenie inwestora o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeśli eksploatacja wybudowanego
obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania
7. protokoły badań i sprawdzeń (w zależności od wyposażenia)
8. potwierdzenie odbioru wykonanych przyłączy
9. podstawowe dane:
*Podstawowe dane obiektu:
Pow. zabudowy ...................m2
Pow. użytkowa ....................m2
Kubatura .............................m3
Ilość mieszkań ....................
Ilość izb...............................
Liczba kondygnacji................
Wysokość bud.....................m
Wyposażenie:
wod.kan, cwu, co, gaz, elektr.
Technologia wznoszenia bud
tradycyjna udoskonalona,
wielkopłytowa, wielkoblokowa,
monolityczna, kanadyjska, inne

Podstawowe dane budowli:
Kubatura ............................m3
Pojemność ........................ m3
Długość ..............................m
Szerokość ..........................m
Wysokość ..........................m
Podstawowe dane sieci:
Długość .............................m
Średnica .........................mm
Napięcie ...........................kV

Podstawowe dane drogi:
Klasa drogi ....................
Długość .......................m
Szerokość ...................m
Światło skrajni .............m
Rodzaje nawierzchni.......
........................................
Podstawowe dane mostu:
Długość .......................m
Szerokość ...................m
Rodzaj konstrukcji mostu:

............................................................
(podpis inwestora, inwestorów)

OŚWIADCZENIE INWESTORA
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lublinieckiego
Oświadczam, że:
1. wszystkie roboty budowlane zostały wykonane
2. teren przyległy został właściwie zagospodarowany
...................................................................
(podpis inwestora)

OŚWIADCZENIE KIEROWNIKA BUDOWY
Niniejszym oświadczam, że:
1. budowa ...............................................................................................................
(określić rodzaj obiektu)

została wykonana zgodnie z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na
budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami
.
2. doprowadzono do należytego stanu i porządku teren budowy, ulicy*/, sąsiedniej
nieruchomości */, budynku lub lokalu */
3. dokonałem pomiarów powierzchni użytkowej budynku i poszczególnych lokali
mieszkalnych w sposób zgodny z przepisami rozporządzenia, o którym mowa w
art. 34 ust. 6 pkt 1 Prawa budowlanego (Rozp. w /s szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego)
4. budowa została wykonana z następującymi zmianami w stosunku do
rozwiązań projektu*/, warunków pozwolenia na budowę */
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
(wymienić każdą podstawową zmianę)

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

POTWIERDZENIE OŚWIADCZENIA KIEROWNIKA BUDOWY PRZEZ:

1*/ ..................................................................................................................................
(wymienić projektanta)
...................................................................
(podpis projektanta)

2*/ ..................................................................................................................................
(wymienić inspektora nadzoru)
........................................................................
(podpis inspektora nadzoru inwestorskiego)

*/ w określonym przypadku

