
………………………………………………….
…………………………………..

…………………………………………………. miejscowość i data

………………………………………………….
     (imię i nazwisko lub nazwa  Inwestora oraz adres)

Nr telefonu………………………………………...
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 
dla miasta na prawach powiatu w Koszalinie

                                      Koszalin ul. Władysława Andersa 34, p. 113 
                                                                                                                       

ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU BUDOWY
I ZAMIARZE PRZYSTĄPIENIA DO UŻYTKOWANIA

Na podstawie art. 54 i 57 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

zawiadamiam, że w dniu …………………………………………………………………...…zakończono budowę

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

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

....................................................................w miejscowości………………………………….……………………..

przy ul……………………….………………...………..na działce nr……………………………………...………

stanowiącej własność………………………………………………………………………………………………..

Roboty zostały wykonane w pełnym zakresie, na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę/ zgłoszenia robót

budowlanych* nr………………..….. z dnia………….……… znak………..………………………….... wydanej

przez …………………………..………………………………………………………………………….…………

Do zawiadomienia podaję następujące dane techniczne dotyczące wybudowanego obiektu:

1.powierzchnia zabudowy ……………………………………..m2

2.powierzchnia użytkowa mieszkalna ……………………………………..m2

3.powierzchnia użytkowa usługowa ……………………………………..m2

4.kubatura ……………………………………..m3

5.ilość mieszkań …………………………………......szt.

6.ilość izb mieszkalnych (pokoje + kuchnia) ……………………………...……...szt.

7.ilość lokali usługowych ……………………………...……...szt.

8.ilość kondygnacji ……………………………………..

9.wysokość budynku ……………………………………..m

10.obiekt jest wyposażony w instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, gazową, c.o.*

11. Wskaźnik EP wkWh/(m2rok) ……………………………………



12.Współczynnik przenikania ciepła U wW/(m2K):

- ścian zewnętrznych przy ti≥16۫ C …………………………………….

- dachu/stropodachu pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad 

  przejazdami przy ti≥16۫ C …………………………………….

- podłogi na gruncie w pomieszczeniu ogrzewanym  przy ti≥16۫ C …………………………………….

- okien (z wyjątkiem okien połaciowych), drzwi balkonowych

   przy ti≥16۫ C …………………………………….

- drzwi w przegrodach zewnętrznych lub w przegrodach między 

  pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi …………………………………….

Do zawiadomienia dołączam:
1.oryginał dziennika budowy;
2.oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu budowy, wraz z :

- kserokopią aktualnego zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego’
- kopiami rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu z naniesionymi zmianami, w przypadku zmian
dokonanych w trakcie budowy, nie odstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu*,

3.oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych*;
4.aktualne protokoły odbiorów, badań i sprawdzeń, w tym*:

- przewodów kominowych i wentylacyjnych,
- zbiornika szczelnego (szamba) na ścieki wraz z próbą szczelności,
- wewnętrznych instalacji: elektryczną, gazową, itp.,
wraz z kopią uprawnień lub świadectw kwalifikacyjnych / odpowiednio do specjalności/

5.dokumentację  geodezyjną,  zawierającą  wyniki  geodezyjnej  inwentaryzacji  powykonawczej  (uwzględniające  pomiar
rzędnej budynku) oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub
terenu lub odstępstwach od tego projektu, sporządzoną przez osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i
kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe;
6.potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy;
7.inne dokumenty wynikające z warunków pozwolenia na budowę;
8.pełnomocnictwo  dla  osoby  działającej  w  imieniu  Inwestora  wraz  z  potwierdzeniem  dokonania  opłaty  skarbowej  w
wysokości 17,0 zł;   na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej **

………………………………………………………….
(podpis inwestora lub jego pełnomocnika)

* niepotrzebne skreślić,

**Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie Urzędu Miasta Koszalin lub na jego rachunek:
mBank S.A. Oddział Korporacyjny w Koszalinie, ul. Okrzei 3: 07 1140 1137 0000 2444 4400 1033

Pouczenie:
Zawiadomienie o zakończeniu budowy dokonuje się co najmniej 14 dni przed zamierzonym terminem 
przystąpienia do użytkowania.


