
...........................................................                                       …………..................................                                                                 
                          (miejscowość i data) 

…………………………………….. 

…………………………………….. 
              (inwestor – wnioskujący i jego adres) 

 

………………………………………………………. 

(Telefon) 
POWIATOWY INSPEKTORAT 

NADZORU BUDOWLANEGO 

W KOZIENICACH 

ul. Kochanowskiego 15 

26-900 Kozienice 

Termin rozpoczęcia budowy 

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

 

ZAWIADOMIENIE  
o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania obiektu 

budowlanego 

/ budynku, budowli lub obiektu małej architektury/ 
 

Stosownie do art. 54 i 57 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo  budowlane 

(Dz. U. z 2020 r., poz. 1333) w sprawie uzyskania pozwolenia  na  użytkowanie  obiektu 

budowlanego: 

........……………………............................................................................................................... 

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

....................................................................................................................................................... 
(podać rodzaj obiektu budowlanego, typ budynku, określić technologię wzniesionego obiektu) 

 

na których wykonanie posiadam decyzję pozwolenia na budowę Nr .......................................... 

z dnia ............................................ wydane przez ........................................................................ 

Budynek / obiekt budowlany / zlokalizowany jest w miejscowości ............................................ 

przy ul. ............................................. gm. .................................... Nr  działki ............................. 

i stanowi własność ....................................................................................................................... 
(wpisać wszystkich właścicieli / współwłaścicieli / działki) 

zam. ........................................... ul. ............................................. gm. ........................................ 

Niniejszy wniosek został poprzedzony odbiorem częściowym-pozwolenie na użytkowanie   

Nr ………………znak …….……………………z dnia……………………………………….. 

 

Dane techniczne dla budynku: 

 Powierzchnia zabudowy:             - ........................ m² 

 Powierzchnia użytkowa:              - .......................  m² 

 Kubatura:                                     - ........................ m³ 

 Ilość izb (pokoje + kuchnia)   :  - . .........................             ilość mieszkań  …………………… 

 Ilość kondygnacji:                        - ......................... 

 

 

 

 



Wyposażenie budowlane: 

 Wodna – przyłącze z ........................................................................................................ 

 Kanalizacja – odprowadzenie nieczystości ciekłych do .................................................. 

 Elektryczna - .................................................................................................................... 

 Gazowa - .......................................................................................................................... 

 Centralne ogrzewanie - .................................................................................................... 

Inne - ................................................................................................................................ 
 
DO ZAWIADOMIENIA DOŁĄCZAM: 

 1. Decyzja  o pozwoleniu na budowę wraz z decyzjami zmieniającymi (kopia) 

 2. Dziennika budowy (oryginał),  

 3. Projekt budowlany (projekt techniczny) z projektem zagospodarowania (planem    

                      realizacyjnym), dla pozwolenia wydanego przed 11.07.2003 r. (do wglądu) 

   4. Oświadczenie kierownika budowy (oryginał) 

a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i  warunkami pozwolenia na budowę 

oraz przepisami, 

b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, 

a także - w razie korzystania – drogi,  ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu – oświadczenie 

inwestora o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu 

jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania. 

 oraz  uprawnienia, zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego kierownika budowy             

 i inspektora nadzoru inwestorskiego (kopie) 

 5. Wymagane dla obiektu protokoły badań i sprawdzeń /wymagana kopia uprawnień/: 

                    /ważność 1 rok/, 

                   wewnętrznej instalacji elektrycznej /ważność 5 lat/,  

  - podpisany przez uprawnionego elektryka,                       

                    /ważność 1 rok/                                    

  - podpisany przez mistrza kominiarskiego, 

                   protokół z badania instalacji odgromowej, jeżeli jest zatwierdzona w projekcie budowlanym, 

    ) protokół z badań skuteczności działania układów wentylacji mechanicznej, jeżeli występuje, 

    f) decyzja UDT zezwalająca na eksploatację urządzenia technicznego (urządzenia umieszczone w Rozporządzeniu 

             Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi  

             technicznemu), 

    ) inne jeżeli są wymagane odrębnymi przepisami lub warunkami decyzji o pozwoleniu na budowę. 

 6. Potwierdzenie odbioru wykonanych przyłączy:                        

  wody, 

  

 jeżeli budynek jest podłączony do bezodpływowego zbiornika na nieczystości płynne, należy 

dostarczyć protokół z próby szczelności  lub stosowne oświadczenie kierownika budowy oraz certyfikat 

producenta potwierdzające szczelność zbiornika, 

 jeżeli budynek jest podłączony do przydomowej oczyszczalni ścieków, należy dostarczyć protokół 

odbioru danej oczyszczalni (wystawiony przez osobę uprawnioną) oraz oświadczenie kierownika 

budowy stwierdzającego zgodność wykonania oczyszczalni z zatwierdzonym projektem budowlanym i 

warunkami technicznymi oraz przedstawić zgłoszenie dokonane w organie administracji 

architektoniczno-budowlanej. 

  

  

  energii elektrycznej z firmy PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Kozienice 

 …………………..………………………………………………………………………. 

  7. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza obiektu wraz z przyłączami oraz informację o zgodności 

usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego 

projektu, sporządzoną przez osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz 

posiadające odpowiednie uprawnienia zawodowe. 

  8. Pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu inwestora wraz z dowodem uiszczenia opłaty 

skarbowej. 

  9. W razie zmian nie odstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub pozwolenia na budowę, 

dokonanych podczas wykonywania robót, należy dołączyć  kopie rysunków wchodzących w skład 

zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami (w oryginale),  a w razie potrzeby także 

uzupełniający opis (oryginał). Oświadczenie kierownika budowy (potwierdzone przez projektanta i inspektora 

nadzoru inwestorskiego, jeżeli został ustanowiony) wymieniające wprowadzone zmiany. Oświadczenie 

projektanta określające czy wprowadzone w trakcie budowy zmiany są istotnym czy nieistotnym odstąpieniem 

od pozwolenia na budowę.. 

 

                                                                 ………………………………………………………. 
                                                                                 (podpis inwestora lub osoby przez niego upoważnionej) 

 
Pouczenie 

Uwagi: 

 Inwestor jest obowiązany uzupełnić ww. dokumenty, jeżeli w wyniku ich sprawdzenia przez właściwy organ, okaże się, że są one niekompletne lub posiadają braki i 

nieścisłości ( art. 57 prawa budowlanego). 

 Zawiadomienie o zakończeniu budowy dokonuje się co najmniej 14 dni przed zamierzonym terminem przystąpienia do użytkowania ( art.54 prawa budowlanego). Do 

użytkowania obiektu można przystąpić, jeżeli w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia właściwy organ nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji. 

  


