
                                         NB-7146/            /      
      wypełnia pracownik kancelarii PINB 

        
        
       Rybnik, dnia    
      
     

                         POWIATOWY INSPEKTOR   
                   NADZORU BUDOWLANEGO 
        dla miasta Rybnika 

 

zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego,  
na którego wzniesienie jest wymagane pozwolenie na budowę 

 
W oparciu o art. 54 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity ogłoszony w Dz. U.  
z 2006 r. Nr 156 pozycja 1118 z późn. zm.), 

budowa nowego obiektu 
zawiadamiam, że w dniu                                    została zakończona  rozbudowa/nadbudowa/odbudowa 
 
         
 

               
                    rodzaj inwestycji 
        (określić rodzaj robót i obiektu) 

 
 
 na działce (-kach) nr                                                   
 
przy ul.                                                                                 w Rybniku -                                                 dzielnica 
 
Budowa została zrealizowana na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę  
 
nr                                        z dnia                             wydanej przez    
 
 

nr w ewidencji organu administracji architektoniczno-budowlanej         
 
zmienionej następnie decyzją(-ami)    

 

  
 

 
 
 

 
 
Dane niezbędne do celów statystycznych GUS  
(dot. budynków nowopowstałych bądź nowopowstałej* - w wyniku rozbudowy/nadbudowy - części budynku) 
 
 
liczba kondygnacji nadziemnych           liczba kondygnacji podziemnych 
 
powierzchnia zabudowy         budynek mieszkalny                                 pozostałe 

                                  ilość mieszkań**    budynek mieszkalny                    
 

 

 
powierzchnia całkowita          budynek mieszkalny                                  pozostałe

                              ilość izb mieszk.   budynek mieszkalny                           
 

 
 
kubatura budynku                  budynek mieszkalny                                  pozostałe

                            pow. użytkowa     całego obiektu                                           w tym mieszkalna
                            

 
 

 
 
* w przypadku rozbudowy lub nadbudowy należy wpisać dane dotyczące tylko części nowopowstałej budynku 
** w przypadku dwóch lub więcej mieszkań do zawiadomienia należy dodatkowo dołączyć wykaz poszczególnych mieszkań z wyszczególnieniem  
 ilości izb i powierzchni użytkowej poszczególnych mieszkań 
 
Data rozpoczęcia budowy                   dzień/miesiąc/rok   

Inwestor(-zy) 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

Imię(-ona), nazwisko(-a) lub nazwa 
adres(-y) zamieszkania lub siedziby 
nr tel. faxu, adres e-mail 

 
 
 
 
 
wpisać nr(-y) decyzji, nr(-y) w ewidencji architektoniczno-budowlanej, datę wydania decyzji 

Ar II-             /                / 



                                                                               
     rozbudowa/nadbudowa/odbudowa, w wyniku której powstało nowe mieszkanie      
     rozbudowa/nadbudowa/odbudowa, w wyniku której nie powstało nowe mieszkanie                                                                                       
 
forma budownictwa 

indywidualne nie na sprzedaż lub wynajem   komunalne 
indywidualne na sprzedaż lub wynajem   społeczne czynszowe/zakładowe 
spółdzielcze      inne niż indywidualne na sprzedaż lub wynajem 
 

technologia wznoszenia budynku                wyposażenie budynku 
tradycyjna udoskonalona      1. ujęcie własne wody - studnia 
wielkopłytowa      2. wodociąg z sieci 
wielkoblokowa      3. zbiornik bezodpływowy - szambo 
monolityczna      4. ustęp spłukiwany z odprowadzeniem do sieci 
kanadyjska       5. łazienka z dopływem wody 
inna................      6. centralne ogrzewanie 

7. gaz z sieci 
8. ciepła woda centralna 
 

 

Załączniki  
 

 w 
dzienniku 
budowy 

1 oryginał dziennika budowy szt. - 
2 oświadczenie kierownika budowy (członka stosownej Izby) 

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 

(w przypadku zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na 
budowę, dokonanych podczas wykonywania robót, powyższe oświadczenie, uzupełnione o opis zmian, powinno być 
potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli został ustanowiony) 

szt. szt. 

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

4 protokoły badań i sprawdzeń (odbioru wewnętrznej instalacji elektrycznej, gazowej, przewodów 
kominowych, wentylacji mechanicznej, instalacji piorunochronnej, natężenia oświetlenia) szt. szt. 

5 inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza szt. - 
6 kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi 

zmianami, a w razie potrzeby także uzupełniający opis – w przypadku dokonania podczas 
wykonywania robót  zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu 
lub warunków pozwolenia na budowę 

szt. - 

7 potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy 
(wodociągowego, kanalizacyjnego, energetycznego, gazowego) szt. szt. 

8 kopia świadectwa charakterystyki energetycznej budynku szt. - 

9 kserokopia decyzji o pozwoleniu na budowę szt. - 
10 Inne 

 …………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………. 

szt. szt. 

 
              Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym 

             zawiadomieniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego 
            potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych 

           zamieszczonych powyżej. 
               

   
 
 

           
 
 
 
Zgodnie z przepisami Prawa budowlanego: 

Art. 54. 
Do użytkowania obiektu budowlanego, na którego wzniesienie jest wymagane pozwolenie na budowę, można przystąpić,  
z zastrzeżeniem art. 55 i 57, po zawiadomieniu właściwego organu o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie  
21 dni, od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji. 

Art. 57.7 
W przypadku stwierdzenia przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego lub jego części z naruszeniem przepisów  
art. 54 i 55, właściwy organ wymierza karę z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego. Do kary tej stosuje się 
odpowiednio przepisy dotyczące kar, o których mowa w art. 59f ust. 1, z tym że stawka opłaty podlega dziesięciokrotnemu 
podwyższeniu. 
 

 
  sprawdzono dnia ........................................ wpisano do ESTIMA dnia ......................................wpisano do ewidencji dnia .................................... 

 
 
 
 
 
 
 

podpis(-y)  inwestora(-ów)  lub osoby(-ób) przez niego(-ch) upoważnionej(-ych) 

Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia 
robót budowlanych, na które wymagane jest 
pozwolenie na budowę zostało złożone z dniu  
 

............................................... i zarejestrowane pod  
 

numerem NB - 7145/................../....................  
(dotyczy pozwoleń wydanych po 11 lipca 2003 r.) 


