zAWlADoMlENlE o zAKoNczENlU BUDoWY
l PRZYSTAPIENIU DO UZYTKOWAN|A OBIEKTU BUDOWLANEGO

miejscowośći data

lnspektor Nadzoru Budowlanego
W .,..

imię i nazwisko inwestora

adres zamieszkania lub adres do korespondencji

oraz numer telefonu kontaktowego

Zgodnie z art. 54 i 57 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku- Prawo budowlane (ednolity tekst: Dz, U. z
2013 r. poz. 1409 z poźn. zm.) zawiadamiam, o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do
użytkowania:

podać nazwę inwestycji objętej pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem

podać sygnaturę pozwolenia na budowę i datę jego wydania
lub datę i nr zgłoszenia
podac numer ewidencyjny działki/działek, ulicę, miejscowośc

podac datę rozpoczęcia robót budowlanych
(dzień, miesiąc, rok)

ZAŁĄCZNlKl:

1, oryginał dziennika budowy;

2. Pisemne

poOpis rnwóstor.

ruO

o.ÓOv

prz", niego upo*aZnioną

ośWiadczenie kierownika budowy o zgodności Wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub Warunkami
pozwo|enia na budowę oraz przepisami ]ak też o doprowadzeniu do na|ezytego stanu i porządku terenu budowy, a także _ W razie
korzystania - drogi, uIicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku Iub lokaIu;
3, ośWiadczenie inwestora o Właściwymzagospodarowaniu terenóW przy|egłych, jeżeii eksploatac.ia wybudowanego obiektu jest
uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,
4, Protokoły badań i sprawdzeń,
5, Dokumentację geodezyjną, zawierającą Wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz infofmację o zgodności usytuowania
obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu |ub odstępstwach od tego projektu, sporządzoną przez osobę
wykonującą samodzie|ne funkcje w dziedzinie geodezji i kańografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe;
6, Potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru Wykonanych przyłączy,
W przypadku drogi W transeuropejskiej sieci drogowej:
- Wynik audytu bezpleczeńStwa ruchu drogowego, o którym mowa W ań, 24l ust, ,1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
- uzasad nienie zarządcy drogi, o którym mowa W a rt, 24l ust, 4 ustawy z dn ia 21 ma rca 1 985 r. o d rogach publicznych;
8, lnformacja o dokonaniu pomiarów powierzchni uzytkowe] bUdynku i poszczególnych lokali mieszkaInych, W sposób zgodnY z przepisami
rozporządzenia, o którym mowa W art, 34 ust, 6 pkt 1 Pb,
9, W razie zmian nieodstępuJących W sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę dokonanych
podczaS Wykonywania robót, naleźy dołączyc kopie rysunków Wchodzących W skład zatwierdzone9o projektu budowlanego, z
nan jesionymi zrn ianami, a w razie potrzeby uzu pełn iający opis. W takim przypadku oświadczenie kierownika budowy powinno być
potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzorU inWestorskiego, jezeli został Ustanowiony,
10,oświadczenie o braku sprzeciwu lub uwag ze strony organów wymienionych W art 56 Pb, o ile zachodzą przesłanki Wymienione W art,56
ust.1 a Pb,
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