
 
Załącznik Nr 4.  

......................................., dnia ................................ 
/miejscowość/    /data/                                 

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

............................................................................ 
/Imię i nazwisko oraz adres Inwestora/ 

Tel. kontaktowy: ....................................... 
Powiatowy Inspektor Nadzoru 
Budowlanego w Wołominie 
ul. Legionów 78 
05-200 Wołomin 

 

Z A W I A D O M I E N I E 
O   Z A K O Ń C Z E N I U   B U D O W Y 

 
Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 ze zm.), 
zawiadamiam, że w dniu …………………………….. zakończyłem budowę obiektu budowlanego 
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………….. 
       / rodzaj obiektu budowlanego, ilość i rodzaj kondygnacji, typ budynku, technologia wzniesionego obiektu, rodzaj pokrycia dachowego/ 
zrealizowanego na podstawie decyzji Nr………………………………. z dnia………................................... 
znak:............................................................................. wydanej przez.......................................................... 
Obiekt zlokalizowany jest w miejscowości………….………………… gm. ............................................  
przy ul..................................................... na działce nr ew. ………........................... w obr. …..................  
 

Dane powierzchniowo – kubaturowe 
budynku: 
 1. pow. zabudowy - .............. m2, 
 2. pow. użytkowa - .............. m2, 
 3. pow. całkowita - .............. m2, 
 4. kubatura - .............. m3, 
 5. ilość izb (pokoje + kuchnia)   - .............. szt. 
 6. ilość kondygnacji - .............. szt. 

Instalacje w budynku:  
1. Woda – przyłącze do sieci lub inne (jakie?) ……………….................... 
2. Kanalizacja – przyłącze do sieci lub inne (jakie?)................................. 
3.Gazowa – przyłącze do sieci lub inne (jakie?)....................................... 
4.Elektryczna – przyłącze do sieci lub inne (jakie?).................................. 
5.Centralnego ogrzewania – przyłącze do sieci lub inne (jakie?) .............. 

 

   7. liczba budynków mieszkalnych 
       na działce               - ……...... szt. 

 
Termin rozpoczęcia robót budowlanych (wg pierwszego wpisu w dzienniku budowy): ………………………    

 
Zgodnie z art. 57 ust. 3 w/w ustawy oświadczam, że po zakończeniu robót budowlanych tereny przyległe  
do wybudowanego obiektu zostały właściwie zagospodarowane*. 
 
Oświadczam również, że w sprawie przedmiotowego obiektu budowlanego nie toczy/toczy** się postępowanie  
w organie nadzoru budowlanego. 
 
 Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) wyrażam 
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu ich stosowania w procedurach wynikających z ustawy Prawo 
budowlane. 

 
 

…………………………........................................... 
         Czytelny podpis Inwestora (Inwestorów) lub osoby upoważnionej/   
 
 
 
 
 
 

…………………………………………………………………………………….. 
(pieczątka, data i podpis Inspektora PINB w Wołominie) 

 
 
* dotyczy przypadku, gdy eksploatacja obiektu jest uzależniona od ich właściwego zagospodarowania terenów przyległych (w razie korzystania z 
ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu). 
** niepotrzebne skreślić 
 



 
 
Jednocześnie zgodnie, z art. 57 Prawa budowlanego (Dz. U. z 2010r. nr 243, poz. 1623 ze zm.) przedkładam następujące 
dokumenty : 
 

obok załączonych dokumentów postawić „X”  
 

1. Oryginał dziennika budowy, z wpisem kierownika budowy o zakończeniu budowy oraz o zamknięciu dziennika budowy  
(+ powyrywane kopie dziennika budowy spięte trwale zszywaczem biurowym)  

 

2. Oświadczenie kierownika budowy (oryginał) → załącznik nr  6A  lub  6B  

  o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami 
 o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy  

 

3. W przypadku wprowadzenia w trakcie budowy zmian należy dodatkowo dołączyć:  

 

 Oświadczenie projektanta określające czy wprowadzone w trakcie budowy zmiany są istotnym czy nieistotnym odstąpieniem od 
zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę (zgodnie z wymogiem art. 36a ust. 6 Prawa budowlanego) 

 

 Kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi kolorem czerwonym zmianami – 
podpisane przez projektanta (a w razie potrzeby także uzupełniający opis). W takim przypadku oświadczenie, kierownika 
budowy powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego (jeżeli został ustanowiony) 

 

4. Kserokopię uprawnień oraz zaświadczenia o przynależności do właściwej okręgowej izby inżynierów kierownika budowy  

5. Kserokopię uprawnień oraz zaświadczenia o przynależności do właściwej okręgowej izby inżynierów inspektora nadzoru 
inwestorskiego (jeżeli w decyzji o pozwoleniu na budowę był nałożony obowiązek,  ustanowienia go) 

 

6. Oświadczenie Inwestora o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja obiektu jest uzależniona od ich 
odpowiedniego zagospodarowania (w razie korzystania z ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu) 

 

7. Protokół odbioru przyłącza gazowego lub stosowne zaświadczenie z Gazowni [oryginał + kopia]  

8. Protokół z próby szczelności wewnętrznej instalacji gazowej [+kserokopia uprawnień wraz z kserokopią zaświadczeniem o 
przynależności do właściwej okręgowej izby inżynierów budownictwa] 

 

9. Protokół z odbioru przyłącza wodociągowego [oryginał + kopia]  

10. Protokół z odbioru przyłącza kanalizacji deszczowej [oryginał + kopia]  

11. Protokół z odbioru przyłącza kanalizacji sanitarnej lub stosowne oświadczenie [oryginał + kopia]:  

  jeżeli budynek jest podłączony do bezodpływowego zbiornika na nieczystości płynne (szamba), należy dostarczyć oświadczenie 
kierownika budowy potwierdzający szczelność zbiornika →załącznik nr 6C 

 

 
 jeżeli budynek jest podłączony do przydomowej oczyszczalni ścieków, należy dostarczyć protokół odbioru danej oczyszczalni 

(wystawiony przez osobę uprawnioną) lub oświadczenie kierownika budowy stwierdzające zgodność wykonania oczyszczalni  
z zatwierdzonym projektem budowlanymi i warunkami technicznymi  

 

13. Potwierdzenie odbioru przyłącza elektroenergetycznego od zarządzającego  [oryginał + kopia]  

14. Protokół badania wewnętrznej instalacji elektrycznej lub stosowne oświadczenie [oryginał + kopia]  

 
 podpisane przez uprawnionego elektryka (+ kserokopia uprawnień wraz z kserokopią zaświadczeniem o przynależności do 

właściwej okręgowej izby inżynierów budownictwa) 
 jednoznacznie potwierdzające, że instalacja elektryczna wewnątrz obiektu jest wykonana poprawnie i nadaje się do użytkowania 

 

15. Protokół badania instalacji odgromowej lub oświadczenie uprawnionego elektryka, że zgodnie z Polskimi Normami wykonanie 
instalacji odgromowej nie jest wymagane 

 

16. Protokół sprawdzenia przewodów kominowych dot. wentylacji grawitacyjnej (protokół odbioru kominiarskiego) [oryginał + kopia]  

17. Protokół sprawdzenia wentylacji mechanicznej sporządzony przez uprawnioną osobę wraz z kserokopią uprawnień  

18. Protokół odbioru dźwigów osobowych lub innych urządzeń przez UDT (wg odrębnych przepisów) [oryginał + kopia]  

19. Zgodę na wycinkę drzew lub oświadczenie Inwestora, że wycinka nie była konieczna  

20. Zaświadczenia o nadaniu numeru porządkowego [kopia]  

21. Pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu inwestora (+ opłata skarbowa w wysokości 17 zł. – w przypadku oryginału 
pełnomocnictwa lub w wysokości 23 zł w przypadku złożenia kserokopii pełnomocnictwa) 

 

22. Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą obiektu budowlanego wraz z przyłączami [oryginał]  

23. Protokół (wg odrębnych przepisów) odbioru zjazdu przez zarządcę drogi [w przypadku remontu istniejącego zjazdu] lub kserokopia 
zawiadomienia PINB o zakończeniu budowy zjazdu [w przypadku pozwolenia na budowę zjazdu], [oryginał + kopia] 

 

24. Kopia świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 7.  

 Do wglądu przedkładam:  

25. Kopię ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę (z pieczątką potwierdzającą jej ostateczności)  

26. Zatwierdzony projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z zatwierdzonym projektem budowlanym  

 


