
............................................                                                                 ..................................dnia............... 
    Inwestor imię i nazwisko adres                                                                                                                                /miejscowość/ 
     lub nazwa instytucji i jej adres 
 
 
 
 

ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU BUDOWY 
RUROCIĄGU, LINII,  SIECI*  

 
 
    Na podstawie art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 
243 poz. 1623) zawiadamiam o zakończeniu budowy …………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
wybudowanej w miejscowości …………………………………………………………………………………. 
na działce nr …………………………………………………………………………………………………… 
wykonanej w oparciu o decyzję pozwolenia na budowę znak: ……………………………………………….. 
z dnia ……………………. wydanej przez ………………………………………………………………………... 
 
Rodzaj oddawanego obiektu /właściwe podkreślić/: 

nowy   rozbudowa   remont   przebudowa 
 
 
 
 
Dane ogólne: 
1/ długość ………………….m 
2/ napięcie …………………. kV 
3/ średnica ………………….mm 
4/ data rozpoczęcia budowy ………………… 
5/ kategoria obiektu ………………….. 
6/ klasyfikacja PKOB ……………….. 
 
 
 
 
 
  
                                                                               .................................................................... 
                                                                                                                                           /data i podpis inwestora lub pełnomocnika/ 
 
 
 
* - niepotrzebne skreślić 
 
 



Do zawiadomienia o zakończeniu budowy inwestor przedkłada: 
1. Oryginał dziennika budowy; 
2. Oświadczenie kierownika budowy: 

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; 

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

4. Protokoły badań i sprawdzeń instalacji, w które obiekt jest wyposażony; 
5. Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą; 
6. Potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy; 
7. Kopię świadectwa charakterystyki energetycznej budynku; 
8. W razie zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków 

pozwolenia na budowę, dokonanych podczas wykonywani 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, o 
którym mowa w pkt 2 powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru 
inwestorskiego, jeżeli został ustanowiony; 

9. Pełnomocnictwo dla osoby działającej w imieniu inwestora; 
10. Kserokopię prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę; 
11. Zatwierdzony projekt budowlany /do wglądu/. 

 
 
 
 
 
 
 

    ............................................................... 
                                                                                                                   /data i podpis inwestora lub pełnomocnika/ 

 
 
 
 


