
…………….……
(wpisać TAK albo NIE)

POWIATOWY INSPEKTORAT
NADZORU BUDOWLANEGO
MIASTA GRUDZIĄDZA
86-300 Grudziądz, ul. Piłsudskiego 51

.............................................................................. Grudziądz, dnia ........................................

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

..............................................................................
(imię, nazwisko, adres inwestora

wg pozwolenia na budowę albo zgłoszenia)
             

Zawiadomienie o zakończeniu budowy/Wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie*
(organ należy zawiadomić na 14 dni przed zamierzonym przystąpieniem do użytkowania)

Data zakończenia budowy ................................………………..

Rodzaj budowy (nazwa inwestycji wg pozwolenia na budowę albo zgłoszenia budowy) .............................................

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

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

Adres budowy:. ...................................................................................................................................... w Grudziądzu

Budowa na podstawie: decyzji pozwolenia na budowę z dnia ................……... nr sprawy ..........................………... 

decyzja nr ...................……….. wydanej przez Prezydenta Miasta Grudziądza  albo zgłoszenia  z dnia .............…….. 

nr sprawy ................……………………………………... .

Data rozpoczęcia robót budowlanych ....................................... , nr dziennika budowy ..................................................

wydany w dniu  ................................................. przez Prezydenta Miasta Grudziądza. 

Czy w decyzji pozwolenia na budowę nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie? 

DANE TECHNICZNE OBIEKTU:
1. BUDYNKI 2. INNE OBIEKTY

Kubatura (m3) ................................................................. Długość (m).....................................................
Powierzchnia użytkowa (m2) ......................................... Średnica (mm).................................................
Powierzchnia zabudowy (m2) ........................................ Napięcie (kV)..................................................
Wysokość(m) ................................................................. Pojemność (m3)................................................
Liczba kondygnacji ........................................................ Szerokość (m)..................................................
Liczba izb (pokoje i kuchnie) ......................................... Wysokość (m)..................................................
Łazienki, WC ................................................................. Kubatura (m3)..................................................
Instalacje ........................................................................

Forma budownictwa
liczba mieszkań powierzchnia mieszkań

na sprzedaż na wynajem a na sprzedaż na wynajem

Przeznaczone na sprzedaż lub wynajem

a realizowane przez różnych inwestorów z zamiarem krótkoterminowego lub długoterminowego wynajmu mieszkań, w tym na podstawie umów najmu 
instytucjonalnego z dojściem do własności.

Charakterystyka energetyczna budynku:
Wskaźnik

EP w
kWh

(m2rok)

Współczynnik przenikania ciepła U w W/(m2*K) (W przypadku wystąpienia dla danego rodzaju przegrody więcej niż jednego współczynnika 
przenikania ciepła U w W/(m2*K) np. kilka współczynników przenikania ciepła dla ściany zewnętrznych. Należy podać wartość najbardziej 
niekorzystną pod względem izolacyjności cieplnej (największą)).
Ścian 
zewnętrznych 
przy t1≥16ºC

Dachu/stropu/stropu pod 
nieogrzewanymi 
poddaszami lub nad 
przejazdami przy t1≥16ºC

Podłogi na gruncie w 
pomieszczeniu 
ogrzewanym przy 
t1≥16ºC

Okien (z wyjątkiem okien 
połaciowych), drzwi 
balkonowych przy t1≥16ºC

Drzwi w przegrodach zewnętrznych 
lub w przegrodach między 
pomieszczeniami ogrzewanymi lub 
nieogrzewanymi.

Zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do wniosku dołączam następujące dokumenty:
Załączniki:
1. Oświadczenie kierownika budowy o zgodności: - wykonaniu obiektu budowlanego zgodnie z projektem budowlanym lub 

warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami; - doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także 
– w razie korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu; -właściwym zagospodarowaniu terenów 
przyległych jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

2. Projekt techniczny z uwzględnieniem zmian, o których mowa w art. 36b ust. 2. 
3. Dokumentacja powykonawcza  - inwentaryzację geodezyjną powykonawczą z informacją o zgodności usytuowania obiektu

budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu
4. Oryginał dziennika budowy 
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Oświadczam, że wszystkie powyższe dane są zgodne
ze stanem faktycznym.

………………………
(czytelny podpis inwestora)

5. Oświadczenie o braku sprzeciwu lub uwag (zgodnie z art. 56 Prawo budowlane) – o ile dotyczy
6. Zestawienie wyrobów budowlanych istotnych dla bezpieczeństwa konstrukcji i przeciw pożarowych (deklaracje zgodności

lub deklaracje właściwości użytkowych - do wglądu)
7. Kopie potwierdzeń, zgodnie z odrębnymi przepisami odbioru wykonanych przyłączy (ORYGINAŁY DO WGLĄDU)

a) przyłącze wodne; 
b) przyłącze kanalizacji sanitarnej;  
c) przyłącze kanalizacji deszczowej; 
d) przyłącze gazowe;            
e) przyłącze energetyczne 
f) o których mowa w art. 14 ustawy z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym, o ile dotyczy

8.   Decyzję zezwalającą na eksploatacje urządzenia technicznego, o której mowa w art. 14 ust 1. ustawy z dnia 21.12.2000 r.
      o dozorze technicznym, o ile dotyczy 
9.   Oświadczenie kierownika robót sanitarnych.
10. Oświadczenie kierownika robót elektrycznych/telekomunikacyjnych.

Oświadczenie:
Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej ochrony moich danych osobowych i znam przysługujące mi prawa.

……………………………………….
(czytelny podpis)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora moich danych osobowych w zakresie nr telefonu i adresu e-mail w celach niezbędnych do realizacji zadań 
związanych z prowadzeniem postępowania. Podstawą przetwarzania w/w danych osobowych jest zgoda. Wiem, że przysługuje mi prawo dostępu do moich 
danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienie sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia danych do wskazanego 
prze mnie administratora danych osobowych, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Mam świadomość, że wyrażenie zgody jest 
dobrowolne i w każdej chwili mogę cofnąć udzieloną zgodę, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem.

……………………………
(czytelny podpis)

Dokumenty zwracane inwestorowi:

1. Dziennik budowy nr .............................. z dnia .........................… 

2. Deklaracje  zgodności  lub deklaracje  właściwości  użytkowych  istotnych dla  bezpieczeństwa  konstrukcji  i  przeciw

pożarowych.

3. Protokoły badań i sprawdzeń

a) protokół kontroli przewodów i połączeń dymowych, spalinowych, wentylacyjnych nr .......................……………….

z dnia ..................………………. wykonany przez ........................................……………………………………... …. 

uprawnienia ..........................................…………………………………………………………………………………..

b) protokół sprawdzenia wewnętrznej instalacji elektrycznej nr ......................…...….... z dnia ...............……........…….. 

wykonany przez ............................................................…………………………………………………………………. 

uprawnienia .......................................................………………………………………………………………………..

c) protokół odbioru instalacji gazowej nr ..................…………....... z dnia ......……………..……….....…………..…... 

wykonany przez ............... ................................................……………………………………………………………... 

uprawnienia ..............................................................................................………………………………………………
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d) ....................................................................................................................................................................

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

e) …................................................................................................................................................................

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

f) …................................................................................................................................................................

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

      g) …………………………………………………………………………………………..

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

     h) …………………………………………………………………………………………...

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

Potwierdzam odbiór dokumentów przedłożonych do wglądu: ………………..……………………….

           (data i czytelny podpis inwestora)
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