
Płock, dnia ..................................................
................................................................................................

(imię i nazwisko / nazwa Inwestora)

             ................................................................................................                                          Nr sprawy: PINB............................................................................
(adres  zamieszkania / adres siedziby Inwestora)

...............................................................................................
(nr tel. umożliwiający kontakt z Inwestorem w godz. 8.00-15.00)

Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego

w Płocku
Plac Dąbrowskiego 4

Z A W I A D O M I E N I E
o zakończeniu budowy i przystąpieniu do użytkowania obiektu budowlanego

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

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1332 z pózn. zm.) w związku

z zakończeniem budowy …..................................................................................................................................

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

..............................................................................................................................................................................
(podać rodzaj obiektu budowlanego, typ budynku, określić technologię)

realizowanych na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę / zgłoszenia nr ................................................

z dnia .........................…......., …..........................................................................................................................

wydanej przez Prezydenta Miasta Płocka  /  Urząd Rejonowy w Płocku  /  Urząd Miasta Płocka*

Budynek  (obiekt  budowlany)  zlokalizowany  jest  na  działce  nr  ewid.

…............................................................. w Płocku przy ul. …...........................................................................

i stanowi własność ...............................................................................................................................................

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

(podać wszystkich Współwłaścicieli działki)

Niniejszym  zwracam  się  o  wydanie  potwierdzenia  przyjęcia  zawiadomienia  o  zakończeniu
budowy. Budynek wykończono w całości. W  przypadku etapowania robót należy podać ich zakres:

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

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

W  trakcie  realizacji  obiektu  budowlanego  wprowadzono  następujące  zmiany  w  stosunku
do  zatwierdzonego przez organ wydający decyzję o pozwoleniu na budowę projektu budowlanego: 

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

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

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

….........................…........................................
        podpis Inwestora lub Osoby przez niego upoważnionej   



Do zawiadomienia dołączam następujące dokumenty:

Lp. Nazwa dokumentu Tak (ilość)
Nie

dotyczy

1 Oryginał dziennika budowy

2 Oświadczenie kierownika budowy
 o zgodności  wykonania  obiektu budowlanego z  projektem budowlanym lub  warunkami pozwolenia
na budowę oraz przepisami,
 o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania – drogi,
ulicy, sąsiadującej nieruchomości, budynku lub lokalu 

3 Oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych,  jeżeli eksploatacja  wybudowanego
obiektu  jest  uzależniona  od  ich  odpowiedniego  zagospodarowania  (np.  potwierdzenie  odbioru  pasa
drogowego przez MZD) 

4 Protokoły badań i sprawdzeń, w tym:

a)  protokół  sprawdzenia  przewodów  wentylacyjnych,  spalinowych  i  dymowych  w  stanie  użytkowym
oraz podłączeń urządzeń (ważny 1 rok , podstawa art. 62 ust. 1 pkt 1c Pb)

b) protokół z przeprowadzonej kontroli szczelności wewnętrznej instalacji gazowej z kopią uprawnień osoby
przeprowadzającej kontrolę (ważny 1 rok , podstawa art. 62 ust. 1 pkt 1c Pb 

c)  protokół  z  badań  wewnętrznej  instalacji  elektrycznej  wraz  z  kopią  świadectwa  kwalifikacji  osoby
przeprowadzającej pomiary (ważny 5 lat , podstawa prawna art. 62 ust. 1 pkt 2 Pb) 

d) protokół Urzędu Dozoru Technicznego

5 Potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy: 

a) wodociągowego 

b)  kanalizacji  sanitarnej  /  deszczowej  (jeżeli  budynek  jest  podłączony  do  bezodpływowego  zbiornika
na  nieczystości  płynne,  należy  dostarczyć  oświadczenie  kierownika  budowy  lub  certyfikat  producenta
potwierdzające szczelność zbiornika jeżeli budynek jest podłączony do przydomowej oczyszczalni ścieków,
należy dostarczyć protokół odbioru danej oczyszczalni lub oświadczenie kierownika budowy stwierdzające
zgodność wykonania oczyszczalni z zatwierdzonym projektem budowlanym i warunkami technicznymi oraz
potwierdzenie zgłoszenia do organu ochrony środowiska )

c) elektroenergetycznego 

d) gazowego 

e) ciepłownicze 

6 Dokumentacja  geodezyjna zawierająca  wyniki  geodezyjnej  inwentaryzacji  powykonawczej 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

7 Kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami
nie  odstępującymi  w sposób  istotny od  zatwierdzonego  projektu  lub  warunków  pozwolenia  na  budowę,
dokonanymi  podczas  wykonywania  robót,  w razie  potrzeby także uzupełniający opis potwierdzony przez
projektanta  i  inspektora  nadzoru  inwestorskiego,  jeżeli  został  ustanowiony. Wprowadzenie  nieistotnej
zmiany powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego (jeżeli został
ustanowiony) na druku oświadczenia kierownika budowy

8 Oświadczenie o braku sprzeciwu lub uwag ze strony organów wymienionych w art. 56 ustawy Prawo
budowlane,  tj.:  Państwowej  Inspekcji  Sanitarnej,  Państwowej  Straży  Pożarnej  (gdy  projekt  budowlany
wymagał  uzgodnienia  pod  względem  ochrony  przeciwpożarowej  lub  wymagań  higienicznych
i zdrowotnych)

9 Decyzja o pozwoleniu na budowę (roboty budowlane) wraz z zatwierdzonym projektem do wglądu

10 Pełnomocnictwo + potwierdzenie wniesienia opłaty (17 zł)

11 Dane  statystyczne  niezbędne  do  wpisania  obiektu  do  ewidencji  rozpoczynanych  i  oddawanych
do  użytkowania  obiektów  budowlanych  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Spraw  Wewnętrznych
i Administracji z dnia 7 grudnia 1998 roku – Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1130

12 Inne:

….........................…........................................
        podpis inwestora lub osoby przez niego upoważnionej  

POTWIERDZAM ODBIÓR 
DOKUMENTÓW

Data i czytelny podpis inwestora lub osoby przez niego upoważnionej  



O Ś W I A D C Z E N I E 
( wypełnia  Kierownik  budowy  po  zakończeniu  robót )

Ja,  niżej  podpisany ........................................................................................................

zam. ..........................................   ul.  ..................................................................................

legitymujący  się  dowodem  osobistym  nr.......................................................................

wydanym  przez  .................................................................................................................

świadomy /-a  odpowiedzialności   karnej  z  art. 233  Kodeksu  karnego  za fałszywe

zeznanie   nieprawdy  lub  zatajenie  prawdy  niniejszym  oświadczam,  że:

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

...............................................................................................................................................
                                      ( podać  rodzaj  i  przeznaczenie  obiektu )

zlokalizowany  w  Płocku  przy  ul.  ............................................................... nr  posesji ..............

numer  ewidencyjny  gruntu ................................................  pobudowany  został   zgodnie

z    dokumentacją    techniczną,    projektem   zagospodarowania     terenu   i  warunkami

pozwolenia  na  budowę / zgłoszenia nr .............................. z dnia .....................................
.…..........................................................................................................................................

 wydanego   przez ….................................................................................. oraz  przepisami.

Nr telefonu ..........................................

Media   zostały   podłączone  zgodnie  z   zatwierdzonymi   projektami   przyłączy.  
Teren  wokół  budowy  został  uporządkowany.
Materiały  użyte do  budowy ww. obiektu zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub  jednostkowego  stosowania  w   budownictwie.

Ponadto  informuję,  że  zgodnie  z  treścią  art.  57  ust.  1a ustawy
z  dnia  7  lipca  1994  r.  Prawo  budowlane  /tekst  jednolity:  Dz.  U.  z  2017  r.,  poz.  1332
ze  zmianami/  dokonałem/am  pomiarów  powierzchni  użytkowej  budynku  mieszkalnego
i poszczególnych lokali mieszkalnych, w sposób zgodny z przepisami rozporządzenia Ministra
Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  25  kwietnia  2012  r.  w  sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego /Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 roku
poz.  462  ze  zmianami/,  o  którym mowa w art.  34  ust.  6  pkt  1 ustawy Prawo  budowlane.
(Dotyczy budynku mieszkalnego lub budynku z częścią mieszkalną)  *  .

.

Płock, dnia  .....................................                                            .......................................................
(podpis  i  pieczęć  Kierownika  budowy)

W trakcie  wykonywania   robót   budowlanych   wprowadzono   zmiany
nie   odstępujące  w  sposób  istotny  od  zatwierdzonego  projektu,  warunków  pozwolenia
na  budowę  zgodnie  z  naniesionymi  zmianami  na  kopiach  zatwierdzonych  rysunków
projektu budowlanego oraz uzupełniającym opisem.**
Potwierdzam:

….................................................                                               …....................................................
( podpis i pieczęć projektanta)                                             (podpis  i  pieczęć  Inspektora nadzoru inwestorskiego)

*niepotrzebne skreślić   ** wypełnić w przypadku zmian w projekcie



O Ś W I A D C Z E N I E 
( wypełnia  Inspektor Nadzoru  po  zakończeniu  robót  jeśli  został  ustanowiony)

Ja,  niżej  podpisany .........................................................................................................

zam. ..........................................  ul.  ....................................................................................

legitymujący  się  dowodem  osobistym  nr.......................................................................

wydanym  przez  .................................................................................................................

świadomy /-a  odpowiedzialności   karnej  z  art. 233  Kodeksu  karnego  za fałszywe

zeznanie   nieprawdy  lub  zatajenie  prawdy  niniejszym   oświadczam,  że:

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

..............................................................................................................................................
                                      ( podać  rodzaj  i  przeznaczenie  obiektu )

zlokalizowany  w  Płocku  przy  ul.  ................................................................ nr  posesji .............

numer  ewidencyjny  gruntu ................................................  pobudowany  został   zgodnie

z    dokumentacją    techniczną,    projektem   zagospodarowania     terenu   i  warunkami

pozwolenia  na  budowę / zgłoszenia nr .............................. z dnia .....................................
.…..........................................................................................................................................

 wydanego   przez ….................................................................................. oraz  przepisami.

Nr telefonu …........................................

Media   zostały   podłączone  zgodnie  z   zatwierdzonymi   projektami   przyłączy.  

Teren  wokół  budowy  został  uporządkowany.

Materiały  użyte do  budowy ww. obiektu zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego

 lub  jednostkowego  stosowania  w   budownictwie. 

Płock, dnia  .....................................                          ..........................................................................
(podpis  i  pieczęć  Inspektora nadzoru inwestorskiego)

*niepotrzebne skreślić



  DANE STATYSTYCZNE   

-  wymagane na podstawie Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej i Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów
budowlanych z Dz. U. z 2003 Nr 120 poz. 1130

Numer decyzji o pozwolenia na budowę z dnia
     -          -
     -          -
     -          -

Zgłoszenie budowy,  o której mowa w art. 
29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a  

z dnia 

Data zawiadomienia o rozpoczęciu  budowy

Data rozpoczęcia budowy wg art. 41 Pb

W przypadku, gdy jedną decyzją objętych jest kilka obiektów, należy wypełnić kartę dla każdego obiektu oddzielnie. W przypadku kilku obiektów
o jednakowych parametrach technicznych wypełniając jedną kartę należy podać ilość obiektów ( np. zabudowa szeregowa, bliźniacza ).

Adres inwestycji #

Nazwa inwestycji #

INWESTOR : INDYWIDUALNY (osoba fizyczna, kościół lub związek wyznaniowy) INNY

Nazwa inwestora #

Adres inwestora #

#  Zgodne z zapisem w decyzji lub zaświadczeniu
UWAGA:            zakreślić właściwe pole zgodnie z podanym wzorem:

BUDOWNICTWO

1 NOWE 2 ROZBUDOWA nowe mieszkanie TAK NIE

3 ADAPTACJA (przebudowa, zmiana sposobu użytkowania) nowe mieszkanie TAK NIE
ubytki mieszkań TAK NIE

4 ROZBIÓRKA   - przyczyna 3 klęski żywiołowe
1 zły stan techniczny 4 zmiana przeznaczenia
2 zajęcie terenu pod inwestycje 5 inne

I.      BUDYNKI MIESZKALNE PKOB 1110 1121 1122

FORMY BUDOWNICTWA

1 INDYWIDUALNE realizowane z przeznaczeniem innym niż 
sprzedaż i wynajem

5 KOMUNALNE

6 SPOŁECZNE, CZYNSZOWE

2 INDYWIDUALNE realizowane na sprzedaż i wynajem 7 ZAKŁADOWE

3 SPÓŁDZIELCZE

4 PRZEZNACZONE NA SPRZEDAŻ LUB WYNAJEM nie dotyczy 
indywidualnego

TECHNOLOGIA WZNOSZENIA BUDYNKU
DLA FORM BUDOWNICTWA od 3 do 7:

1 TRADYCYJNA UDOSKONALONA 

2 WIELKOPŁYTOWA

3 WIELKOBLOKOWA

4 MONOLITYCZNA

5 KANADYJSKA

6 INNA

RODZAJE INSTALACJI                       z sieci : tak / nie
1 WODOCIĄG

2 KANALIZACJA

3 ELEKTRYCZNA
4 CO (jakie?..............................................................)

5 GAZ 

LICZBA MIESZKAŃ ** LICZBA IZB** LICZBA BUDYNKÓW LICZBA KLATEK*

LICZBA IZB** 1 2 3 4 5 6 7 8 i więcej
LICZBA MIESZKAŃ

POWIERZCHNIA 
ZABUDOWY m2 POWIERZCHNIA 

UŻYTKOWA MIESZKAŃ** m2 KUBATURA m3 LICZBA 
KONDYGNACJI

* W przypadku budynku o kilku klatkach, należy wprowadzić do dokumentu dane o liczbie mieszkań  o określonej liczbie izb dla każdej klatki odrębnie. 
Dane proszę podać na odrębnej karcie.

**  Wypełniać również w przypadku ubytku mieszkań

DODATKOWE FUNKCJE USŁUGI  I  HANDEL POWIERZCHNIA UŻYTKOWA m2

GARAŻE  WBUDOWANE POWIERZCHNIA UŻYTKOWA m2



II.      BUDYNKI   INNE  -  GŁÓWNE  PRZEZNACZENIE  BUDYNKU:

SYMBOL PKOB   ( Dz.U.  1999 nr 112 poz. 1316 ze zmianą)    
LICZBA PRZYŁĄCZY DO BUDYNKU (W TYM STUDNIA, ZBIORNIK NA ŚCIEKI) 

DANE TECHNICZNE: 

Dotyczy symboli PKOB od nr  1130 do 1274 Powierzchnia zabudowy m2

Powierzchnia użytkowa m2

Kubatura m3

Liczba  kondygnacji   
Wysokość m
Liczba miejsc noclegowych szt.

III.      OBIEKTY  INŻYNIERII  LĄDOWEJ  I  WODNEJ

SYMBOL PKOB   ( Dz.U.  1999 nr 112 poz. 1316 ze zmianą)     

DANE TECHNICZNE:

BUDOWLE

Dotyczy symboli PKOB   2151,   2152,   2153,
2222,   2223,
2301,  2302,   2303,   2304,
2420

Kubatura m3

Pojemność m3

Długość m
Szerokość m
Wysokość m

DROGI KOŁOWE

Dotyczy symboli PKOB   2111,   2112,
2130

Klasa drogi
Długość m
Szerokość m
Światło (skrajnia) m
Nawierzchnia drogi - rodzaje

OBIEKTY MOSTOWE

Dotyczy symboli PKOB   2141,   2142 Klasa drogi
Długość m
Szerokość m
Światło (skrajnia)

Rodzaje konstrukcji  obiektu  
mostowego 

m

RUROCIĄGI, PRZEWODY LINIE I SIECI

Dotyczy symboli PKOB   2211,   2212,   2213,   2214,
2221,   2222,   2223,   2224,

Długość m
Średnica mm
Napięcie kV

INNE

w tym: 

Dotyczy symboli PKOB   2122         (Drogi szynowe na     
obszarach  miejskich )

Szerokość m
Długość m
Światło (skrajnia) m

Dotyczy symboli PKOB   2411,   2412     (budowle sportowe          
i rekreacyjne)

Długość m
Szerokość m
Powierzchnia zabudowy m2

…..….....................................…........................
podpis inwestora lub osoby 

przez niego upoważnionej / kierownika budowy



IV.      EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA BUDYNKÓW

1. Współczynnik EP w kWh/(m2*rok)

2. Współczynnik przenikania ciepła U w W/(m2*K)

2.1 ścian zewnętrznych przy ti ≥ 16 ºC

2.2 dachu / stropodachu / stropu pod nieogrzewanymi poddaszami lub na przejazdami przy ti ≥ 16 ºC

2.3 podłogi na gruncie w pomieszczeniu ogrzewanym przy ti ≥ 16 ºC

2.4 okien (z wyjątkiem okien połaciowych), drzwi balkonowych przy ti ≥ 16 ºC

2.5 drzwi  w przegrodach zewnętrznych lub w przegrodach między pomieszczeniami    
ogrzewanymi i nieogrzewanymi

UWAGA:  Pola uzupełnić odpowiednimi danymi

…..….....................................…........................
podpis inwestora lub osoby 

przez niego upoważnionej / kierownika budowy  


