…………………………………..

-------------------------------------------------------------Imię, Nazwisko/nazwa Inwestora

miejscowość, data

-------------------------------------------------------------Adres

-------------------------------------------------------------Nr telefonu

-------------------------------------------------------------Nr NIP

------------------------------------------------------------Imię i nazwisko pełnomocnika

-------------------------------------------------------------Tel. kontaktowy

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Słupcy
ul. Kościuszki 9
62-400 Słupca
ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU BUDOWY I ZAMIARZE PRZYSTĄPIENIA
DO UŻYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
W związku z zakończeniem budowy obiektu budowlanego zrealizowanego na podstawie decyzji
pozwolenia

na

budowę

nr

…………………………………………………………….,

z

dnia

…………………………………… wydanej przez ………………………………………………………
i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania, zwracam się o zajęcie stanowiska w trybie art. 56 Prawo
budowlane dla …………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
zlokalizowanego w ……………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….

Ww.……………………………………………………………………………………………...
określenie przeznaczenia (rodzaj działalności)

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

-------------------------------------------podpis inwestora / pełnomocnika1
Załączniki:
1. Kserokopia, poświadczona za zgodność z oryginałem, ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę
zobowiązującej inwestora do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu.

2.
3.

4.

5.
6.
7.

8.

Kopia, poświadczona za zgodność z oryginałem, oświadczenia kierownika budowy, o którym mowa
w art. 57 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
Pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej inwestora w przypadku podpisania wniosku, uczestniczenia
podczas kontroli lub odbioru stanowiska powiatowego inspektora sanitarnego w siedzibie Powiatowej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej przez tą osobę.
Wynik badania wody pobranej przez próbkobiorcę uprawnionego do poboru próbek wody przeznaczonej
do spożycia przez ludzi z instalacji wewnętrznej budynku wykonany w laboratorium posiadającym
akredytację.
Protokół z kontroli drożności i szczelności przewodów kominowych (spalinowych) i przewodów
wentylacji grawitacyjnej, sporządzony przez osobę posiadającą właściwe uprawnienia.
Protokół z pomiarów wydajności wentylacji mechanicznej/ klimatyzacji/ w zakresie ilości powietrza
wentylacyjnego (m3/h), sporządzony przez osobę posiadającą właściwe uprawnienia.
Protokół odbioru przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego zapewniającego podłączenie obiektu do
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. W przypadku braku podłączenia obiektu do kanalizacji sanitarnej,
należy przedstawić atest higieniczny na zbiornik bezodpływowy.
Atest higieniczny na zawór zwrotny antyskażeniowy, jako urządzenie zabezpieczające instalacje
wewnętrzne i zewnętrzne wody pitnej przed zanieczyszczeniem w wyniku przepływu zwrotnego.

Uwaga
W trakcie oględzin obiektu budowlanego przeprowadzonych w związku z zawiadomieniem
o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania inwestor zobowiązany jest przedstawić
dokumenty wymienione w art. 57 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane.
PPIS w Słupcy zastrzega sobie prawo możliwości zobowiązania inwestora do przedstawienia
dokumentów innych niż wymienione w załączniku jeśli uzna, ze są one niezbędne do oceny zgodności
wykonania obiektu z projektem budowlanym w zakresie oceny warunków sanitarnohigienicznych.

