.....................................
....................................
/inwestor/

........................, dnia .....................

POWIATOWY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO
wMielcu
ul. Wyspiańskiego 6, II piętro pok. 222
39-300 Mielec

ZAWIADOMIENIE o ZAKOŃCZENIU BUDOWY, ROBÓT
BUDOWLANYCH *
Zgodnie z art.54 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. 2017.1332)
zawiadamiam, że budowa / roboty budowlane*
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
na nieruchomości w .....................................................przy ul..............................................................
nr ewid.gr. ............................................zostały zakończone w całości / w części *- obejmującej
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Przystąpienie do użytkowania może nastąpić w terminie 14 dni licząc od daty doręczenia
niniejszego zawiadomienia jeżeli PINB nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji.
Budowa- roboty* została/y/ wykonana/e/ na podstawie pozwolenia na budowę/zgłoszenie/
nr ..............................................................z dnia ..................................................... udzielonego przez
……........................................................................................................................................................
Dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Przekazane dane stanowią wyłącznie przedmiot
przetwarzania w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na podstawie art. 6 ust.1
lit. c w. w. rozporządzenia. Administratorem powyższych danych jest Powiatowy Inspektor Nadzoru
Budowlanego w Mielcu.

.............................
/podpis/
* niepotrzebne skreślić

Do niniejszego zawiadomienia załączam:

1. Oryginał dziennika budowy
2. Oświadczenie kierownika budowy, że obiekt, roboty został /y/ wykonany/e/ zgodnie z projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę , przepisami i obowiązującymi Polskim
Normami oraz, że teren budowy został doprowadzony do należytego stanu i porządku.
3. Protokoły badań i sprawdzeń – ( protokół kominiarski, protokół instalacji : gazowej, elektrycznej,
wod – kanalizacyjnej ) itp.
4. Dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 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 posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe
5. Potwierdzenie odbioru wykonanych przyłączy.
6. Jeżeli dokonano dopuszczalnych zmian w stosunku do projektu, oświadczenie kierownika budowy
winno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego ( o ile był ustanowiony ),
oraz należy doręczyć kopie rysunków z projektu z naniesionymi zmianami.
7. Oświadczenie o braku sprzeciwu w użytkowaniu Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska,
Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Pracy, Straży Pożarnej- jeżeli są wymagane.
8. Projekt budowlany i pozwolenie/zgłoszenie/ na budowę do wglądu.
9. Nadanie numeru nieruchomości /z właściwego Urzędu/.

Druki opracowane na podstawie ustawy Prawo budowlane mające charakter informacyjny i pomocniczy

