
..................................................................         Kłobuck, dnia …………………………. 
(imię i nazwisko) 

.................................................................. 
(adres zamieszkania) 
 
 

                                                  POWIATOWY INSPEKTORAT 
                                                                NADZORU BUDOWLANEGO  

                                                   w KŁOBUCKU 
 
 

ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU BUDOWY 
 
 Zgodnie z art. 54 i 57 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane / j.t. Dz.U. z 2013r. poz. 

1409, z późn. zm./ zawiadamiam o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego/ 

gospodarczego wolnostojącego  .................................................................................................................... 

położonego w  miejscowości ....................................................przy ul. ........................................................ 

wybudowanego na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę nr ………………………………………... 
z dnia …………………… .. oraz zawiadamiam o zamiarze przystąpienia do jego użytkowania. 
 
Jednocześnie załączam niżej wymienione dokumenty: 
  
1.   Dziennik budowy, 
2.   Oświadczenie kierownika budowy: 

a)   o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz  
           przepisami. 
    W przypadku zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego lub budynku z częścią mieszkalną, w  ww.       
    oświadczeniu  kierownik budowy, zamieszcza  informację o dokonaniu pomiarów powierzchni użytkowej budynku i  
    poszczególnych lokali mieszkalnych, w sposób zgodny z przepisami rozporządzenia, o którym mowa w art. 34 ust.6 pkt 1  
    ustawy Prawo budowlane, 

       b)   o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także w razie korzystania z - ulicy, sąsiedniej   
              nieruchomości, budynków lub lokalu , 
3.   Oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest   
      uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania ; 
4.   Protokoły badań i sprawdzeń / oryginał + kopia / : 
     a) instalacji elektrycznej 

          b) instalacji gazowej 
          c) przewodów kominowych 

5.  Potwierdzenie odbioru  wykonanych przyłączy / oryginał + kopia / : 
e) elektroenergetycznego 
f) wodociągowego 
g) kanalizacyjnego 
h) gazowego 

6. Dokumentację  geodezyjną, zawierająca wyniki geodezyjne 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  /oryginał + kopia / ; 

7.  decyzję  o pozwoleniu na budowę  / oryginał + kopia / ; 
8.  projekt budowlany /do wglądu/ ; 
9.  inne: pełnomocnictwa pisemne . 
  
         ------------------------------------------------------------------
                    (podpis) 




