
Adres Inwestora do korespondencji:        DRUK 

 
…………………………………………… 

..................................................      .........................dnia................ 

.................................................. 
Tel………………………………. 

 
POWIATOWY INSPEKTORAT 
NADZORU BUDOWLANEGO 

w KRAKOWIE - POWIAT GRODZKI 

ul. Wielicka 28 A 

30 - 552 Kraków 

ZGŁOSZENIE ZAKOŃCZENIA BUDOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO 

Zgodnie z art. 54 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ( tj.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.) Prawo 

budowlane zgłaszam zakończenie budowy obiektu budowlanego pn. 

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

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

 
przy ulicy........................................................................................... nr..................... ..................................... 
 
na działce nr.............................................................. położonej w .................................................................... 
 
stanowiącej własność…………………………………………………......................................…………………  
 
zam………………………………………............................……………………………….........……………… 

 

Roboty zostały wykonane na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę  

 

z dnia ............................nr........................... znak:..................................................... ....................................... 

 

wydanej przez..................................................................................................................................................................... 

Dane techniczne budynku:  

Powierzchnia zabudowy                                                  m2 

 

 Dane techniczne budowli:  

Kubatura 

 

 
 
m3 

Powierzchnia użytkowa                                              m2. 
 

Pojemność 
 

m3 

 
Powierzchnia mieszkalna                                                  m2 

 
Długość 
 

m 
 

Kubatura                                                                      m3 

 
Szerokość 
 

m 
 Ilość mieszkań 

 
Wysokość 
 

m 
 Ilość izb 

 
 
 

Ilość kondygnacji 
Nadziemnych: 
Podziemnych: 
 
 
 

 
 

Dane techniczne: rurociągi, przewody, linie i sieci: 

Długość..............................m 

 Średnica..........................mm 

Napięcie ..........................kV 

 



 
 
Zgodnie z art. 57 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 

2017r., poz. 1332 z późn. zm.) załączam następujące dokumenty: 

 
1/ ...……………………………………………………………………………………….......... 
    ………………………………………………………………………………………………., 
 
2/ .........………………………………………………………………………..........…………. 
    ……………………………………………………………………………………………….., 
 
3/ .........………………………………………………………………………..........……….…. 
    …………….…………………………………………………………………..............……., 
 
5/ .……………………………………………………………………………………............... 
    ……………………………………………………………………………………………….., 
 
6/ .……………………………………………………………………………………............... 
    ……………………………………………………………………………………………….., 
 
7/ .……………………………………………………………………………………................ 
    ……………………………………………………………………………………………….., 
 
8/ .……………………………………………………………………………..............………. 
    ……………………………………………………………………………………………….., 
 
9/ .……………………………………………………………………………..............………. 
    ……………………………………………………………………………………………….., 
 
10/ ………………………………………………………………………………..............….... 
      ………………………………………………………………………………………………, 
 
 

 

Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych w celu ich stosowania przez odpowiedni organ w procedurach wynikających z ustawy 
Prawo budowlane. 

 
 
 
 

    

                                                     ………………………… 
podpis inwestora 

 
 
 
 
 
 
 
Punkty 1-10 wypełnić należy wg specyfikacji i informacji podanych na odwrocie zawiadomienia, w 
kolejności wg spisu załączników, w sposób uniemożliwiający zdekompletowanie załączników. 
Dokumenty dostarczyć należy wyłącznie w oryginale. 

 
 
 
 



PROSZĘ ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ I PRZYGOTOWAĆ WNIOSEK WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI 
ŚCIŚLE WG PODANYCH WYTYCZNYCH 

 

Do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego inwestor jest obowiązany 
dołączyć: 

(zgodnie z art. 56 i art. 57 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) 

 

1) Kopię ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę (z potwierdzeniem jej ostateczności), 
2) Oryginał dziennika budowy (z wpisem kierownika budowy o zakończeniu budowy), 
3) Oświadczenie kierownika budowy: →DRUK  

a)  o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub 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, 

oraz o dokonaniu pomiarów powierzchni użytkowej budynku i poszczególnych 
lokali mieszkalnych, w sposób zgodny z przepisami rozporządzenia, o którym 
mowa w art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy - prawo budowlane. 

W razie zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub 
warunków pozwolenia na budowę, dokonanych podczas wykonywania robót oświadczenie, o 
którym mowa w punkcie 3a powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru 
inwestorskiego, jeżeli został ustanowiony. 

4) W razie zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków 
pozwolenia na budowę, dokonanych podczas wykonywania robót - kopie rysunków 
wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z widoczną pieczęcią, 
naniesionymi zmianami, potwierdzonymi datą i podpisem projektanta i inspektora nadzoru 
inwestorskiego, jeżeli został ustanowiony; a w razie potrzeby także uzupełniający opis.  

5) Oświadczenie inwestora o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych (lub 
pomieszczeń), jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich 
odpowiedniego zagospodarowania, →DRUK  

6) Protokoły badań i sprawdzeń w tym: 
a) Protokoły sprawdzenia wewnętrznych instalacji np.: przewodów wentylacyjnych, spalinowych, 

z uwzględnieniem wentylacji mechanicznej, pomiaru rezystancji instalacji elektrycznej  
i wyłącznika różnicowo-prądowego, instalacji gazowej, instalacji kanalizacji sanitarnej, 
instalacji c.o.), 

b) Pomiaru instalacji odgromowej (metryka), 
c) Odbioru dźwigów osobowych lub innych urządzeń (przez UDT), 
d) Protokoły odbioru przyłączy np.: energetycznego, gazowego, wodociągowego, kanalizacji 

sanitarnej, kanalizacji deszczowej, centralnego ogrzewania,  
c) Inne, jeśli są wymagane 

Protokoły powinny zawierać potwierdzenie zgodności wykonania z przepisami techniczno- 
budowlanymi, polskimi normami oraz potwierdzenie bezpieczeństwa użytkowania.  
Do protokołów należy dołączyć kserokopie uprawnień oraz aktualne zaświadczenie  
o przynależności do Izby Samorządu zawodowego osób dokonujących badań i sprawdzeń. 

7) Dokumentację geodezyjną, zawierającą 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,  

8) Potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy 
(w zależności od charakteru zrealizowanych przyłączy – m.in. potwierdzania od 
przedsiębiorstwa energetycznego, przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego, przedsiębiorstwa 
gazowniczego, przedsiębiorstwa ciepłownicze, Klimat-Energia-Gospodarka Wodna) 

9) Kartę ewidencyjną ds. statystyki podpisaną przez inwestora, →DRUK  
10) Oświadczenia inwestora o braku sprzeciwu lub uwag ze strony organów wg art. 56 ustawy 

Prawo budowlane. t.j.:  Państwowej Inspekcji Sanitarnej; Państwowej Straży Pożarnej; lub w 
przypadku reakcji organów odpowiednie decyzje lub postanowienia o zajętym stanowisku, 
→DRUK  

11) Inne dokumenty, wynikające z warunków decyzji pozwolenia na budowę 


