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  ................................................................................
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 .................................................................................
                                  telefon / fax

               ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU BUDOWY
       WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE*

    
  


Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Bytomiu
							 41- 902 Bytom, ul. Rynek 20/1
							            tel. (32) 282-62-49

   Na podstawie art. 54 ust.1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019r. 
  poz.1186 z późn. zm.)
zawiadamiam Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bytomiu o zakończeniu budowy oraz w związku z art. 55 ustawy jw. 
zwracam się z wnioskiem o wydanie pozwolenia na użytkowanie*
                                                         ...............................................................................................................................................................................................
                                                                 rodzaj obiektu lub robót budowlanych
przy ul. ......................................................................................  nr .................... w Bytomiu
prowadzonej na podstawie pozwolenia na wznowienie wstrzymanych robót
nr  PINB .............................................................     z dnia........................................... 
Zawiadomienie składam z 21 dniowym wyprzedzeniem przed zamierzonym terminem przystąpienia do użytkowania.
   
  Do zawiadomienia o zakończeniu (wniosku o pozwolenie na użytkowanie*) dołączam   
  zgodnie z wymogami art.57 ustawy jw. poniższe dokumenty :
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,
c/ oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,
3.	protokóły badań i sprawdzeń wg dołączonego wykazu
4.	dokumentację geodezyjną powykonawczą – zgodnie z art. 57. Ust. 1 w/w ustawy;
5.	oświadczenie o braku sprzeciwu lub uwag ze strony nw. organów:
-	Państwowej Inspekcji Pracy
-	Państwowej Straży Pożarnej ( pkt 6 dot.  wniosku o pozwolenie na użytkowanie).

UWAGA : W razie zmian nie odstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę, dokonanych podczas wykonywania robót, do zawiadomienia (...) należy dołączyć kopie rysunków wchodzących 
w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby także uzupełniający opis. 
W takim przypadku oświadczenie kierownika budowy powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli został ustanowiony- wg art.57 ust.2 ustawy Prawo budowlane jw.


                                                                    .........................................................................................................
                                                                                                      data  i   podpis  Inwestora
    



   *  niepotrzebne  skreślić    





