
…………………………………………………. Data ………………………
………………………………………………….
………………………………………………….

(inwestor – adres, tel. kontaktowy)

Z A W I A D O M I E N I E
O ZAKOŃCZENIU BUDOWY DROGI

Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U.2018.1202 t.j. z 

późn.zm.)  zawiadamiam, że zakończono budowę obiektu (wg treści pozwolenia na budowę):

1) ….........................................……..…………............................................................................................................

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

2) kategoria obiektu budowlanego wg projektu budowlanego…........………………………………………...............

3) nr PKOB obiektu …...................................................

4) lokalizacja (miejscowość)………………………………………przy ul...........…………………………….....

  na działce nr ewid.………………………...…….................................................................................................. 

5) roboty zrealizowane na podstawie pozwolenia na budowę z dnia......................................................................       

nr.........................................................………wydanego przez.....................………………...............................

6) data rozpoczęcia budowy …......................................

7) data zawiadomienia  PINB o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót....................................................

DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO :

Klasa drogi ………...........................……………………… 
Długość      ……………………………m
Szerokość      ……………………………m
Światło (skrajnia)      ……………………………m
Rodzaj nawierzchni  ……………………………… 

Jednocześnie zgodnie z art. 57 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane przedkładam dokumenty:
1. Oryginał dziennika budowy
2. Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i 

warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami i o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu 
budowy, a także - w razie korzystania – ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu

3. Oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja budynku wymaga
4. Protokoły badań i sprawdzeń
5. 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

6. Potwierdzenie zgodnie z odrębnymi przepisami odbioru wykonanych przyłączy
7. Zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, potwierdzające spełnienie warunków, o których 

mowa w art. 37i ust. 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym o ile jest wymagane;
8. Pełnomocnictwo

………………………………………….
podpis kierownika budowy

………………………………………….
podpis inwestora

Potwierdzam odebranie dokumentów wymienionych w punkcie 1, 4, 5, ..………………………………………….
 data i podpis inwestora /pełnomocnika
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