
Nazwisko i Imię………………………………..  Piotrków Tryb. …………………….. 

…………………………………………………. 

Miejsce zamieszkania …………………….... 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

Telefon ………………………………………. 

        POWIATOWY INSPEKTORAT 
        NADZORU BUDOWLANEGO 
        DLA MIASTA PIOTRKOWA TRYB. 
        UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 73 
        97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI 

 

Z 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 

Na podstawie art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity 

Dz. U. z 2017r., poz.1332 z późn. zm.) zawiadamiam o zakończeniu budowy  

……………………………………………………………………………………………………

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

……………………………………………………………….......…………………………………                                 
       (wymienić obiekt) 

w Piotrkowie Trybunalskim przy ul.………………………………………………..…………… 
          (wymienić adres) 

na działce nr ewid. gruntów ………………………………… obręb ……………………… 

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

wykonanej na podstawie pozwolenia na budowę udzielonego decyzją 

………………………………………………........................................................................... 
      (wymienić organ, który udzielił pozwolenia) 

 z dnia …………………………… nr ……………, znak :................…………..……………... 

W czasie realizacji obiektu budowlanego wprowadzono następujące zmiany: 

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

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

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

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

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

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



 

Przedkładam następujące załączniki: 

1. Oryginał dziennika budowy. 

2. Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego 

z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, przepisami            

i obowiązującymi Polskimi Normami oraz doprowadzeniu do należytego stanu      

i porządku terenu budowy, a także terenów przyległych, jeśli z nich korzystano. 

W przypadku wprowadzenia zmian nie odstępujących w sposób istotny od 

zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę do zawiadomienia 

należy dołączyć kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu 

budowlanego, z naniesionymi zmianami (kolorem czerwonym), a w razie 

potrzeby uzupełniony opis, potwierdzony przez projektanta i inspektora nadzoru 

inwestycyjnego, jeżeli został ustanowiony., 

3. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza obiektu budowlanego. 

4. Protokóły badan i sprawdzeń (opinie kominiarska, protokół sprawdzeń 

szczelności instalacji gazowej, protokóły z odbiorów przyłączeń infrastruktury 

technicznej, protokóły pomiaru stanu izolacji oraz skuteczności ochrony 

przeciwporażeniowej). 

5. Zaświadczenie o przynależności do Izby Architektów lub Izby Inżynierów                  

+ uprawnienia kierownika budowy. 

6. Dokumentacja projektowa i decyzja o pozwoleniu na budowę (do wglądu). 

7. Oświadczenie Inwestora. 

8. Oświadczenie Kierownika budowy zamieszczone w dzienniku budowy,              

że wbudowane w budynek wyroby budowlane zostały dopuszczone                   

do stosowania w budownictwie i posiadały odpowiednie oznakowanie „B” lub 

„CE” oraz załączoną informację o wyrobie.  

 

 

• niepotrzebne skreślić 

……………………………………… 

 

              (podpis) 

 

 

 



A. Oświadczenie kierownika budowy: 

Niniejszym oświadczam, że: 

1. Budowa....................................................................................................................

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

(rodzaj obiektu) 

została wykonana zgodnie z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na 

budowę, przepisami i obowiązującymi normami. 

2. Doprowadzono do należytego stanu i porządku teren budowy, ulicy*, sąsiedniej 

nieruchomości*, budynku* lub lokalu*. 

3. Budowa została wykonana z następującymi zmianami w stosunku do rozwiązań 

projektu, lub warunków pozwolenia na budowę: 

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

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

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

(wymienić każdą podstawową zmianę) 

Oświadczam, że dokonałem pomiarów powierzchni użytkowej budynku                           

i poszczególnych lokali mieszkalnych, które są zgodne z art., 34 ust. 6 pkt 1                  

– ustawy Prawa budowlane (określającym zgodność tych parametrów                          

z zatwierdzonym projektem budowlanym). 

             

       …………………………………………… 

                  (podpis kierownika budowy) 

 

B. Potwierdzenie oświadczenia kierownika budowy przez: 

1. …………………………………..................................................................................                                    

      (wymienić projektanta) 

……………………………………………… 

              (podpis projektanta) 

2. …………………………………………………………………………………………… 

(wymienić inspektora nadzoru inwestorskiego) 

 

 ……………………………………………… 

          (podpis inspektora nadzoru) 

 

 

• niepotrzebne  skreślić 

 

 



 

C. Oświadczenie inwestora.  

Niniejszym oświadczam, że: 

Budowa została rozpoczęta dnia …………………...………………………….…… 

 

Forma budownictwa (zakreślić odpowiedni symbol): 

1. Indywidualne (osoby fizyczne, kościoły i związki wyznaniowe, na użytek własny 

inwestora) 

2. Spółdzielcze 

3. Przeznaczone na sprzedaż lub wynajem (łącznie z budownictwem osób 

fizycznych w celu osiągnięcia zysku) 

4. Komunalne 

5. Spółdzielcze czynszowe 

6. Zakładowe 

 

Dane ogólne dotyczące całego budynku: 

o Powierzchnia zabudowy ………………………………………………….………… 

o Powierzchnia użytkowa …………………………………………………….………. 

o Powierzchnia użytkowa mieszkań ………………………………………………… 

o Powierzchnia użytkowa usług ……………………………………………………… 

o Powierzchnia garażu ……………………………………………...………………… 

o Powierzchnia całkowita ……………………………………………….……………. 

o Kubatura ……………………………………………………………………………… 

o Liczba izb mieszkalnych ……………………………………………………….…... 

o Liczba lokali ……………………………………………………………….…………. 

o Liczba kondygnacji nadziemnych ………………………………………………… 

 

Struktura mieszkań: 

1- izbowe ………………….. szt.  5-  izbowe ……………………… szt.  

2- izbowe ………………….. szt.  6-  izbowe …………………...…. szt. 

3- izbowe ………………….. szt.   7-  izbowe ………………...……. szt. 

4- izbowe …………….……. szt.  8-  izbowe ………...……………. szt. 

 

Który to budynek mieszkalny na działce (tzn. pierwszy, drugi , itd.) ……………… 



Wyposażenie budynku w instalacje (należy zakreślić odpowiedni symbol):  

1. Wodociąg 

2. Wodociąg z sieci 

3. Kanalizacja  

4. Kanalizacja z odprowadzeniem do sieci 

5. Centralne ogrzewanie z sieci 

6. Kocioł / piec na paliwo stałe 

7. Kocioł / piec na paliwo gazowe 

8. Kocioł / piec na paliwo ciekłe 

9. Kocioł / piec na energię elektryczną 

10. Kocioł / piec na biopaliwa 

11. Kocioł / piec dwu- lub wielofunkcyjny 

12. Inny rodzaj ogrzewania 

13. Gaz z sieci 

14. Ciepła woda dostarczana z elektrociepłowni, ciepłowni lub kotłowni osiedlowej 

 

Dane dotyczące efektywności energetycznej budynków: 

o wskaźnik  EP w kWh/(m2*rok) ………………………………...…………………… 

o współczynnik przenikania ciepła U w W(m2 *K) dla : 

1. Ścian zewnętrznych przy  tj ≥160C …………...…….…………………………...…..… 

2. Dachu / stropodachu / stropu pod nieogrzewanymi poddaszami lub przejazdami 

przy tj ≥160C..……………………………..………………………………………..…….. 

3. Podłogi na gruncie w pomieszczeniu ogrzewanym przy  tj ≥160C …………..…… 

4. Okien (z wyjątkiem okien połaciowych) i drzwi balkonowych przy  tj ≥160C ........... 

5. Drzwi w przegrodach zewnętrznych lub w przegrodach pomiędzy 

pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi przy  tj ≥160C ……...………..… 

 

W przypadku zgłoszenia więcej niż jednego budynku, oświadczenie inwestora 

należy wypełnić dla każdego z nich osobno. 

 

Oświadczam, że wszystkie powyższe dane są zgodne ze stanem faktycznym. 

 

        

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

          (podpis inwestora)  



Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej 

Rozporządzenie RODO), informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla 

Miasta Piotrkowa Tryb. z siedzibą w Piotrkowie Tryb. ul. Krakowskie Przedmieście 73. 

2. W PINB powołano inspektora ochrony danych osobowych Pana Tomasza Więckowskiego i ma 

Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail iod2@synergiaconsulting.pl  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa 

w szczególności; 

• art. 54  ustawy – Prawo budowlane (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) 

• ustawa z dnia 14.06.1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO) 

• w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na 

podstawie wcześniej udzielonej zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit a RODO). 

 

4. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów do tego 

uprawnionych takich jak: 

1) podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów 

prawa, 

2) podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z 

Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

5. Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w 

celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących 

archiwizowania dokumentów obowiązujących u Administratora (Rzeczowy Wykaz Akt) albo do 

momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie. 

6. Posiada Pani/Pan prawo: 

1) dostępu do treści swoich danych, 

2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe, 

3) żądania usunięcia danych, gdy: 

− dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, 

− dane przetwarzane są niezgodnie z prawem; 

4) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO, 

5) ograniczenia przetwarzania, gdy: 

− osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, 

− przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się 

usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania, 

− administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są 

one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony 

roszczeń; 

6) prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych 

osobowych opartego na art. 6 pkt 1. a) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 

7. Informujemy, iż: 



1)  w zakresie danych, które Administrator przetwarza w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c RODO – podanie 

przez Państwa danych osobowych jest obligatoryjne  

2)  w zakresie danych osobowych, które administrator przetwarza na podstawie Państwa zgody – 

podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. 

 

8. Przetwarzanie danych osobowych może odbywać się w sposób zautomatyzowany w systemach 

informatycznych, co jednak nie wiąże się  ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z 

profilowaniem. 

 

9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. 

 

OŚWIADCZENIE 

Wyrażam/Nie wyrażam* zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci; numeru telefonu*, 

adresu poczty elektronicznej*, które podałem w tym formularzu, przez Powiatowego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego dla Miasta Piotrkowa Tryb. z siedzibą w Piotrkowie Tryb. ul. Krakowskie Przedmieście 73 

będącego administratorem moich danych osobowych w celu ułatwienia i przyspieszenia załatwienia 

niniejszej sprawy. 

*niewłaściwe skreślić 

 

 

…………………………………. 

data, podpis inwestora 

 

 


