
Nowy Dwór Mazowiecki, dnia ....................... 

 

........................................................... 

 

.......................................................... 
 /nazwisko i imię, lub nazwa inwestora/ 

      

............................................................          

 /adres zamieszkania/     POWIATOWY INSPEKTOR 

...........................................................    NADZORU BUDOWLANEGO 
           /telefon kontaktowy/      w Nowym Dworze Mazowieckim 

        ul. Paderewskiego 1B  

        05-100 Nowy Dwór Mazowiecki 

        022 765 – 32 – 65 wew. 32 67 
           

ZAWIADOMIENIE 
o zakończeniu budowy rurociągu /przewodu/ linii/ sieci 

 

 Zgodnie z art. 54-57 w sprawie uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego lub 

budynku, Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane /Dz. U. Nr 156 z 2006r., poz. 1118 z późn. 

zm./, zawiadamiam o zakończeniu budowy następujących obiektów: 

 

 Nr i data pozwolenia na 

budowę oraz organ 

wydający 

Lokalizacja (działka, 

ulica, gmina) 

Parametry (długość, 

średnica 

Instalacja 

gazowa 
1. zewnętrzna 

2. wewnętrzna 

   

Przyłącze gazowe    

Gazociąg    

Inne obiekty: 

  

   

 

Inwestor zawiadamiał o rozpoczęciu budowy Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego 

 

TAK     NIE 

 

Data rozpoczęcia robót budowlanych....................................... 

 

 

        ............................................................ 



                           /podpis inwestora/ów/ 

Wraz z wnioskiem należy przedłożyć następujące załączniki (art. 57 – Prawo 

Budowlane): 
1. Oryginał dziennika budowy z wpisem geodety uprawnionego, o wytyczeniu obiektu na 

gruncie. 

2. Oświadczenie kierownika budowy (oraz inspektora, jeśli został ustanowiony) 

    a) O zgodności wykonania obiektu w stosunku do zatwierdzonego, przez organ wydający 

decyzję o pozwoleniu, projektu budowlanego i warunków pozwolenia na budowę, 

obowiązującymi przepisami i normami 

    b) O doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie 

korzystania – ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu 

    c) Oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja 

wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania. 

3. Protokoły badań i sprawdzeń oraz opinie (mistrza kominiarskiego, protokół z odbioru 

technicznego przyłącza gazowego, protokół z próby szczelności instalacji gazowej) 

4. Protokół z Urzędu Dozoru technicznego – Warszawa (protokół badania technicznego zał. 1 i 2) 

5. Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna wszystkich naniesień. 

6. W razie zmian nie odstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków 

pozwolenia na budowę, dokonanych podczas wykonywania robót, do wniosku należy dołączyć 

kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi 

zmianami, a w razie potrzeby – uzupełniający opis. W takim przypadku oświadczenie kierownika 

budowy, powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli 

został ustanowiony. 

7. Kserokopia uprawnień budowlanych kierownika budowy stwierdzających przygotowanie 

zawodowe. 

8. Kserokopia przynależności kierownika budowy do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 

9. Kserokopia ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę 

10. Upoważnienie, pełnomocnictwo, bądź wyciąg KRS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z art. 54 ust 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. Z 2006r. Nr 156, poz. 

1118 z późn. zm.), Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Nowym Dworze Mazowieckim po 

przyjęciu zawiadomienia o zakończeniu budowy w/w obiektów informuje, że: 

 

 

       

      nie zgłasza sprzeciwu do ich użytkowania. 

 
 

        

 

 

       ......................................................................... 
/ pieczątka i podpis inspektora PINB/                

 


