Gorzów Wlkp., dnia …………………………………
………………………………………………………
Inwestor - Imię i Nazwisko

………………………………………………………
………………………………………………………
Adres

………………………………………………………
Telefon

Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego dla miasta Gorzowa Wlkp.
ul. Teatralna 49
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 095 7205 105, 095 7223 095

Zawiadomienie
o zakończeniu budowy / robót budowlanych

Stosownie do art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016r.,
poz. 290 wraz z późniejszymi zmianami ) zawiadamiam, że w dniu …………………………… została
zakończona(e) budowa / roboty budowlane………......………......….........................................................
……………………………………………………………………………………….......……………………
na nieruchomości położonej w Gorzowie Wlkp. przy ul. ...…………………………………………………
nr………....…… działka nr ….....……………… obręb …………….......………….. stanowiącej własność
…………………………………………………………………………………...
Roboty zostały wykonane na podstawie decyzji pozwolenia na budowę z dnia ………..................………..
nr …………………… znak ……………………………………………….........…. udzielonego przez
……………………………………………………………………………………………………..
Niniejsze zawiadomienie zostało poprzedzone odbiorem częściowym - pozwolenie na użytkowanie z dnia
………………………. znak ………………………………………......……….

……………………………………………
Podpis inwestora lub osoby przez niego upoważnionej

Jednocześnie, w przypadku nie zgłoszenia, przez organ nadzoru budowlanego, sprzeciwu wobec powyższego
zawiadomienia, wnoszę o wydanie zaświadczenia o zakończeniu budowy.
(Wydawanie zaświadczeń w sprawach nie dotyczących budownictwa mieszkaniowego podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 złotych.)

……………………………………………
Podpis inwestora lub osoby przez niego upoważnionej

UWAGA!
Po zakończeniu postępowania tut. organ zwraca oryginały dokumentów wymienionych w pkt. 1, 4 i 5

Załączniki:
1. Oryginał dziennika budowy.
2. Oświadczenie kierownika budowy:

o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz
przepisami.

o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – ulicy, sąsiedniej
nieruchomości, budynku lub lokalu.
3. Oświadczenie Inwestora o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego
obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.
4. Protokóły badań i sprawdzeń.
5. Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.
6. Potwierdzenie odbioru wykonanych przyłączy.
7. W razie zmian nie odstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub pozwolenia na budowę, dokonanych
podczas wykonywania robót, należy dołączyć kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu
budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby także uzupełniający opis. W takim przypadku oświadczenie załącznik nr 2 - powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli został
ustanowiony.
8.Karta informacyjna.

