PROSZĘ WYPEŁNIĆ CZYTELNYM, DRUKOWANYM PISMEM
DOKUMENTY PROSIMY SKŁADAĆ W BIAŁYCH WIĄZANYCH PAPIEROWYCH TECZKACH
Nr

PINB.WIK.4010…………………...

Gniezno, dnia……………………

Inwestor:
………………………………….….
……………………………………..
…………………………..…………
…………………………………..…
(dane inwestora, adres zamieszkania numer telefonu)

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
ul. Tadeusza Kościuszki 7
62-200 Gniezno
tel. 61 424-07-85
www.pinb.powiat-gniezno.pl

Z A W I A D O M I E N IE
o zakończeniu budowy/rozbiórki* obiektu budowlanego
Stosownie do art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 243 z 2010r. poz.
1623 z póz. zm.) zawiadamia się, że w dniu ………………….….………………………………………………………….………
została zakończona budowa/rozbiórka*….……………………….……………………………………………....................................
…………………………………………………………………………………………………………………….................................
na nieruchomości położonej w…………………………………przy ul. …………………………………….......................................
stanowiącej własność ...…………………………………………………………………………………………...................................
Roboty zostały wykonane na podstawie pozwolenia na budowę z dnia …………………Nr…………………………….…………
udzielonego przez…………………………………………………………………...................................w pełnym zakresie (zakresie
części obejmującej)*……………………………………………….....................................
Proszę o wydanie zaświadczenia o zakończeniu budowy ww. obiektu budowlanego (zakreślić pole)
W celu wydania zaświadczenia należy dokonać opłaty skarbowej w wysokości 17 zł na konto Urzędu Miasta Gniezna. Z
opłaty zwolnione są budynki mieszkalne jednorodzinne.
UWAGA: Po zakończeniu postępowania tut. Inspektorat zwraca oryginały dokumentów

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

W załączeniu:
1.
2.
3.
4.

Karta informacyjna
Ksero decyzji pozwolenia na budowę
Dziennik budowy + ksero okładki
Oświadczenie kierownika budowy:

O zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami.
(w powyższym oświadczeniu w przypadku zawiadomienia o zakończeniu budowy lub złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na
użytkowanie budynku mieszkalnego lub budynku z częścią mieszkalną zamieszcza się informację o dokonaniu pomiarów powierzchni
użytkowej budynku i poszczególnych lokali mieszkalnych)

O doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania –ulicy, sąsiedniej nieruchomości,
budynku lub lokalu.
5. Oświadczenie Inwestora o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona
od ich odpowiedniego zagospodarowania
6. Mapa z inwentaryzacji powykonawczej obiektu oraz przyłączy wraz z informacją o zgodności usytuowania obiektu budowlanego
z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu, sporządzona przez osobę wykonującą
samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe
7. Plan zagospodarowania działki (ksero)
8. Potwierdzenie odbioru wykonanych przyłączy: elektrycznego, wodociągowego oraz kanalizacyjnego (protokoły lub umowy na
dostarczanie mediów - ksero)

Zbiornik bezodpływowy – ksero atestu higienicznego z potwierdzeniem wbudowania przez kierownika

Własne ujęcie wody – ksero badania laboratoryjnego potwierdzającego zdatność wody do spożycia przez ludzi
9. Protokół kominiarski (ksero)
10. Pomiary wewnętrznej instalacji elektrycznej: ciągłość przewodu ochronnego, rezystancja izolacji, wyłącznik różnicowo-prądowy,
uprawnienia osoby sprawdzającej pomiary instalacji
11. W razie zmian nie odstępujących w sposób istotny, od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę, dokonanych podczas
wykonania, do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego
projektu
budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby uzupełniający opis. W takim przypadku oświadczenie, o którym mowa w ust. 1
pkt. 2 lit. a), powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli został ustanowiony
12. Oświadczenie o braku sprzeciwu lub uwag ze strony organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Straży Pożarnej –
dot. obiektu budowlanego, nieobjętego obowiązkiem uzyskania pozwolenia na użytkowanie, gdy projekt budowlany wymagał uzgodnienia
pod względem ochrony przeciwpożarowej lub wymagań higienicznych i zdrowotnych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Gnieźnie. Dalsze informacje
dotyczące ochrony Pani/Pana danych osobowych znajdują się na stronie internetowej pod adresem http://www.pinb.powiatgniezno.pl/rodo/

