Skierniewice, dnia : ..................................

..............................................................
..............................................................
..............................................................
(zawiadamiający i jego adres )

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
miasta Skierniewice
Z A W IA D O M I E N I E
o zakończeniu budowy obiektu budowlanego
na wzniesienie którego jest wymagane pozwolenie na budowę
Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane zawiadamiam, że w dniu
zamierzam przystąpić do użytkowania
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
(podać rodzaj i przeznaczenie obiektu)
pow. użytkowa…………m², pow. zabudowy ………….m², kubatura ………..m³,długość ……….m,
szerokość ………m, wysokość ………m, ilość kondygnacji ………. , ilość izb …………
na działce nr ewid. gruntów ............................., nr obrębu ewid. ………..……………………..
położonej w Skierniewicach, przy ulicy.......................................................................................
Wskaźnik EP w kWh/(m2rok)……………………………………………………………………….
Współczynnik przenikania ciepła U w W/(m2K):
(w przypadku wystąpienia dla danego rodzaju przegrody więcej niż jednego współczynnika przenikania ciepła U w W(m2K), np. kilka różnych
współczynników przenikania ciepła dla ścian zewnętrznych, należy podać wartość najbardziej niekorzystną pod względem izolacyjności cieplnej
(największą)).

- ścian zewnętrznych przy ti≥ 16oC………………………………………………………………
- dachu/stropodachu/stropu pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami przy
ti≥ 16oC………………………………………………………………………………………………….
- podłogi na gruncie w pomieszczeniu ogrzewanym przy ti≥ 16oC ……………………………………...
- okien(z wyjątkiem okien połaciowych), drzwi balkonowych przy ti≥ 16oC …………………………...
- drzwi w przegrodach zewnętrznych lub w przegrodach między pomieszczeniami ogrzewanymi i
nieogrzewanymi………………………………………………………………………………………...
Roboty zostały wykonane na podstawie pozwolenia na budowę z dnia………………………………….
Nr……………………………., znak: …………………………………………… udzielonego przez
……………………………………………………………………………………………………………..
Należy zakreślić kółkiem odpowiedni symbol :
Oświadczam,
że
budynek
jest
wyposażony
lub
będzie
wyposażony,
zgodnie
z
projektem,
w następujące instalacje i urządzenia : 1 - wodociąg, 2 - wodociąg z sieci, 3 - ustęp spłukiwany, 4 – ustęp spłukiwany z
odprowadzeniem do sieci, 5 - łazienka, 6 – centralne ogrzewanie, 7 – gaz sieciowy, 8 – instalacja ciepłej wody dostarczanej
centralnie.

..............................................
(podpis)
POUCZENIE:
Stosownie do art. 54 – Ustawy Prawo budowlane- zawiadomienie dokonuje się co najmniej 14 dni przed zamierzonym terminem przystąpienia
do użytkowania.
Stosownie do art. 57 ust. 1 – Prawa budowlanego dołączam :
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 – 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,
5. inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.
6. potwierdzenie, zgodności z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy.
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Skierniewice, dnia: ....................................

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego miasta Skierniewice, niniejszym potwierdza
możliwość przystąpienia do użytkowania obiektu wskazanego w zawiadomieniu
…………………………………………………..

o

zakończeniu

budowy

obiektu

z dnia

budowlanego

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

Do złożonego zawiadomienia nie zgłaszam sprzeciwu.

.................................................
( podpis i pieczątka )

Pouczenie:
- zgodnie z art. 61 ustawy Prawo budowlane właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany użytkować
obiekt zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać go w należytym stanie
technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności
technicznej, w szczególności w zakresie związanym z wymaganiami, o których mowa w ust. 1 pkt 1-7;
- stosownie do art. 63 w/w ustawy właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany przechowywać przez
okres istnienia obiektu dokumentację budowy i dokumentację powykonawczą oraz inne dokumenty dotyczące obiektu;

Kwituję odbiór dokumentów
załączonych do zawiadomienia

……………………………………..
(data i podpis wnioskodawcy)
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