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            (imię i nazwisko) / nazwa inwestora(ów)
oraz adres zamieszkania / siedziby, adres do korespondencji)

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
85-082 Bydgoszcz, ul. Zygmunta Augusta 16

ZAWIADOMIENIE
o zakończeniu budowy obiektu budowlanego 

Stosownie do art. 54 i 57 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. 

nr 156, poz. 1118, z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o zakończeniu budowy /podać rodzaj  

obiektu/..................................................................................................................................................

....................................................................................................................................  wybudowanego 

w /podać adres budowy/ ………..…………...……………………………………………………….. 

gmina ………………………………………………. na działce oznaczonej nr ewid. ..…………….. 

………………………………………….…na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę wydanej 

przez ....……...………….…………………………. nr ................... znak .......................................... 

z dnia …………………………………

Roboty rozpoczęto w dniu …………………………………..

Do zawiadomienia dołączam:
1. Oryginał dziennika budowy.
2. Oświadczenie kierownika budowy:

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.

3. Oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego 
obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.*

4. Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.
5. Potwierdzenie,  zgodnie  z  odrębnymi  przepisami,  odbioru  wykonanych  przyłączy:  elektrycznego, 

gazowego, wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej.*
6. Protokoły badań i sprawdzeń:

• przewodów kominowych*
• instalacji elektrycznej*
• instalacji gazowej*
• przyłączy*
• ……………………
• ……………………

7. Kopię świadectwa charakterystyki energetycznej budynku. **

       ( miejscowość i data )



8. W związku ze zmianami nie odstępującymi w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków 
pozwolenia na budowę, dokonanymi podczas wykonywania robót:
• kopie  rysunków wchodzących  w skład  zatwierdzonego  projektu  budowlanego,  z  naniesionymi 

zmianami,  oraz  uzupełniający  opis.  (W  takim  przypadku  oświadczenie  kierownika  budowy,  
powinno być potwierdzone przez  projektanta i  inspektora nadzoru inwestorskiego,  jeżeli  został  
ustanowiony)*.

Do zawiadomienia podaję następujące dane techniczne dotyczące wybudowanego obiektu: 
A. Budynku:*

• powierzchnia zabudowy  -   .......................................  m2  

• powierzchnia użytkowa    -   .......................................  m2

• kubatura                           -   .......................................  m3 

• liczba kondygnacji  -   …………………….......
• wysokość budynku  -   .......................................  m
• ilość mieszkań*                 -   .......................................  szt.
• ilość izb mieszkalnych /pokoje + kuchnia/*  -………..................  szt. 
• obiekt  jest wyposażony w instalacje : elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, gazową, 

centralnego ogrzewania *.              

     Instalacje w budynku:
• woda - przyłącze z ……………………………………………………………………….
• kanalizacyjna - odprowadzanie nieczystości ciekłych do ..……………………………...
• gazowa - ………………………………………………………………………………….
• elektryczna - ……………………………………………………………………………...
• centralne ogrzewanie - …………………………………………………………………...

B. Obiektu budowlanego nie będącego budynkiem:*
• kubatura*                           -   .......................................  m3 

• długość*   -   …………………...….....  m
• szerokość*  -   ........................................  m
• wysokość*                  -   ........................................  m
• średnica*   -  …………........................  mm 
• napięcie*   -  ……………….…….......  kV
• inne dane charakterystyczne dla danego obiektu* - ……................

/* -  skreślić jeśli dokument lub dane nie dotyczą obiektu budowlanego wymienionego w zawiadomieniu,
/**  -    zgodnie  z  art.  5  ust.  7  Prawa  budowlanego  obowiązek  sporządzenia  świadectwa  charakterystyki  

energetycznej nie dotyczy budynków:
1) podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
2) używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej;
3) przeznaczonych do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata;
4) niemieszkalnych służących gospodarce rolnej;
5) przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/m2/rok;
6) mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku;
7) wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2.

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

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

Pouczenie:
Zawiadomienie o zakończeniu budowy dokonuje się, co najmniej 21 dni przed zamierzonym terminem przystąpienia do  
użytkowania.

czytelny podpis inwestora(ów) lub osoby (osób) 
uprawnionej do reprezentowania inwestora(ów)



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