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[ Inwestor lub osoba upoważniona]     .........................dnia................ 
[adres] 
 

POWIATOWY INSPEKTOR 
NADZORU BUDOWLANEGO 
W ........................................ 

ZGŁOSZENIE ZAKOŃCZENIA BUDOWY OBIEKTU 

BUDOWLANEGO 

Zgodnie z art. 54 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane zgłaszam zakończenie budowy 
obiektu budowlanego pn. 
.........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................ 
 
przy ulicy............................................................................................. 
nr........................................................................................................ 
 
na działce nr............................................................. położonej w ..................................................................... 
 
stanowiącej 
własność……………………………………………………......................................………………… 
 
zam……………………………………............................……………………………….........………………… 

 
Roboty zostały wykonane na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę  

 
z dnia ............................nr........................... znak:............................................................................................ 
 
wydanej przez..................................................................................................................................................................... 

Dane techniczne budynku:  

Powierzchnia zabudowy                                                  m2 

Budowle:  

Kubatura 

 
 
m3 

Powierzchnia użytkowa                                              m2. 
 

Pojemność 
 

m3 

 Powierzchnia mieszkalna                                                  m2 

 
Długość 
 

m 
 Kubatura                                                                      m3 

 
Szerokość 
 

m 
 Ilość mieszkań 

 
Wysokość 
 

m 
 Ilość izb 

 
 
 Ilość kondygnacji 

 
 
 

Rurociągi, przewody, linie i sieci: 

Długość..............................m 

 Średnica..........................mm 

Napięcie ..........................kV 
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Załączniki: 

1. Oryginał oświadczenia kierownika budowy: 

-    o zakończeniu budowy i doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy /druk/ 

-    o wykonaniu szczelnego i o odpowiedniej wielkości zbiornika na ścieki 

wraz z kserokopia uprawnień oraz zaświadczeniem o przynależności do Izby 

Samorządu Zawodowego 

2. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza 

3.  Protokoły odbiorów przyłączy wod - kan, nn, gaz, c.o. dokonanych przez stosowne instytucje oraz 
protokoły sprawdzeń wewnętrznych instalacji: gazu /ważny 1 rok/, nn, wod - kan i c.o. dokonanych przez 
osoby posiadające odpowiednie uprawnienia 
4. Protokół kontroli przewodów kominowych / ważny 1 rok / 
5.  Kserokopia decyzji o pozwoleniu na budowę 
6.  Oryginał dziennika budowy 
7. Dokument o nadaniu numeru z Urzędu  

8.  Inne dokumenty, wynikające z warunków decyzji o pozwoleniu na budowę 

W przypadku realizacji inwestycji z odstępstwami nie odbiegającymi w sposób istotny od zatwierdzonej 
dokumentacji budowlanej należy ponadto dołączyć: 
9. Kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi na czerwono 
zmianami potwierdzonymi przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli zastał ustanowiony.  
 
 
 
 
 

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


