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Załącznik nr 2 

WZÓR 

ZAWIADOMIENIE
	

o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
	
(PB-16a)
 

Podstawa prawna: Art. 54 i art. 57 ust. 1 w zw. z ust. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1333, z późn. zm.). 

1. ORGAN NADZORU BUDOWLANEGO 

Nazwa: ………………………………………………………………………………………………….. 

2.1. DANE INWESTORA1) 

Imię i nazwisko lub nazwa: …………………………………………………………………………. 

Kraj: ………………………………. Województwo: .………………………………………………… 

Powiat: ………………………………………….. Gmina: .………………..…………………………… 

Ulica: ………………………………………………………… Nr domu: ………. Nr lokalu: ……..…. 

Miejscowość: ………………………….. Kod pocztowy: .……….…… Poczta: ...…………………….. 

Email (nieobowiązkowo): …………………………………………………………………………….. 

Nr tel. (nieobowiązkowo): .………………..………………………….…………………………………. 

2.2. DANE INWESTORA (DO KORESPONDENCJI)1) 

Wypełnia się, jeżeli adres do korespondencji inwestora jest inny niż wskazany w pkt 2.1. 

Kraj: ………………………………. Województwo: .………………………………………………… 

Powiat: ………………………………………….. Gmina: .………………..…………………………… 

Ulica: ………………………………………………………… Nr domu: ………. Nr lokalu: ……..…. 

Miejscowość: ………………………….. Kod pocztowy: .……….…… Poczta: ...…………………….. 

Adres skrzynki ePUAP2): ……………………………………………..…………………………………. 

3. DANE PEŁNOMOCNIKA1) 

Wypełnia się, jeżeli inwestor działa przez pełnomocnika. 

□ pełnomocnik □ pełnomocnik do doręczeń 
Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………… 

Kraj: ………………………………. Województwo: .………………………………………………… 

Powiat: ………………………………………….. Gmina: .………………..…………………………… 

Ulica: ………………………………………………………… Nr domu: ………. Nr lokalu: ……..…. 

Miejscowość: ………………………….. Kod pocztowy: .……….…… Poczta: ...…………………….. 

Adres skrzynki ePUAP2): ……………………………………………………………………………….. 

Email (nieobowiązkowo): …………………………………………………………………………….. 

Nr tel. (nieobowiązkowo): .………………..………………………….…………………………………. 
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4. INFORMACJE O DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ ALBO ZGŁOSZENIU 
BUDOWY, O KTÓREJ MOWA W ART. 29 UST. 1 PKT 1 USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994 R. – 
PRAWO BUDOWLANE 

Organ wydający decyzję albo przyjmujący zgłoszenie: ....……………………………………………… 

Data wydania decyzji albo dokonania zgłoszenia: …………………………………...….……………… 

Nr decyzji: …………..………….……………… Znak sprawy: ……………………………..…………. 

5. DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ OBIEKT1) 

Województwo: .………………………………………………………………………………………….. 

Powiat: ………………………………………… Gmina: .………………..…………………………… 

Ulica: ……………………………………………………………. Nr domu: ………………..……..….. 

Miejscowość: ……………………………………………….. Kod pocztowy: .……….…………..……. 

Identyfikator działki ewidencyjnej3): ………………………………….………………………………… 

6. OŚWIADCZENIE W SPRAWIE KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ 

□ Wyrażam zgodę □ Nie wyrażam zgody 
na doręczanie korespondencji w niniejszej sprawie za pomocą środków komunikacji elektronicznej 
w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 344). 

7. ZAŁĄCZNIKI 

 Projekt techniczny. 
 Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem 

budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami oraz o doprowadzeniu do 
należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej 
nieruchomości, budynku lub lokalu4), 5). 

 Oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego 
obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania4). 

 Protokoły badań szczelności instalacji gazowej4). 
 Decyzja zezwalająca na eksploatację urządzenia technicznego, o której mowa w art. 14 ust. 1 ustawy 

z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 272), o ile jest wymagana4). 
 Dokumentacja geodezyjna, zawierająca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w tym 

mapę, o której mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 2052), oraz informacja o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem 
zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu sporządzone przez osobę 
posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii4). 

 Kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu, z naniesionymi zmianami i w razie 
potrzeby uzupełniającym opisem zmian w razie zmian nieodstępujących w sposób istotny od 
zatwierdzonego projektu. 

 Pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora (opłacone zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. 
o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546, z późn. zm.)) – jeżeli inwestor działa przez 
pełnomocnika. 

 Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej – jeżeli obowiązek uiszczenia takiej opłaty wynika z ustawy 
z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. 
Inne: 

 ………….…………………………………………….….…………………………………………………... 
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8. PODPIS INWESTORA (PEŁNOMOCNIKA) I DATA PODPISU 
Podpis powinien być czytelny. Podpis i datę podpisu umieszcza się w przypadku dokonywania zawiadomienia w postaci papierowej. 

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

1) W przypadku większej liczby inwestorów, pełnomocników lub nieruchomości dane kolejnych inwestorów, pełnomocników lub 
nieruchomości dodaje się w formularzu albo zamieszcza na osobnych stronach i dołącza do formularza. 

2) Adres skrzynki ePUAP wskazuje się w przypadku wyrażenia zgody na doręczanie korespondencji w niniejszej sprawie za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej. 

3) W przypadku formularza w postaci papierowej zamiast identyfikatora działki ewidencyjnej można wskazać jednostkę ewidencyjną, obręb 
ewidencyjny i nr działki ewidencyjnej oraz arkusz mapy, jeżeli występuje. 

4) Zamiast oryginału, można dołączyć kopię dokumentu. 
5) W oświadczeniu o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz 

przepisami kierownik budowy zamieszcza informację o dokonaniu pomiarów powierzchni użytkowej budynku i poszczególnych lokali 
mieszkalnych w sposób zgodny z przepisami rozporządzenia, o którym mowa w art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 
budowlane. 
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potrzeby uzupełniającym opisem zmian w razie zmian nieodstępujących w sposób istotny od 
zatwierdzonego projektu. 

 Pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora (opłacone zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. 
o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546, z późn. zm.)) – jeżeli inwestor działa przez 
pełnomocnika. 

 Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej – jeżeli obowiązek uiszczenia takiej opłaty wynika z ustawy 
z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. 
Inne: 

 ………….…………………………………………….….…………………………………………………... 
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8. PODPIS INWESTORA (PEŁNOMOCNIKA) I DATA PODPISU 
Podpis powinien być czytelny. Podpis i datę podpisu umieszcza się w przypadku dokonywania zawiadomienia w postaci papierowej. 

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

1) W przypadku większej liczby inwestorów, pełnomocników lub nieruchomości dane kolejnych inwestorów, pełnomocników lub 
nieruchomości dodaje się w formularzu albo zamieszcza na osobnych stronach i dołącza do formularza. 

2) Adres skrzynki ePUAP wskazuje się w przypadku wyrażenia zgody na doręczanie korespondencji w niniejszej sprawie za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej. 

3) W przypadku formularza w postaci papierowej zamiast identyfikatora działki ewidencyjnej można wskazać jednostkę ewidencyjną, obręb 
ewidencyjny i nr działki ewidencyjnej oraz arkusz mapy, jeżeli występuje. 

4) Zamiast oryginału, można dołączyć kopię dokumentu. 
5) W oświadczeniu o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz 

przepisami kierownik budowy zamieszcza informację o dokonaniu pomiarów powierzchni użytkowej budynku i poszczególnych lokali 
mieszkalnych w sposób zgodny z przepisami rozporządzenia, o którym mowa w art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 
budowlane. 



 



 

ZAŁĄCZNIK DO PISMA/WNIOSKU SKŁADANEGO W PINB

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce

przy ul. Koziej 3, 25-514 Kielce, danych osobowych zawartych w moim piśmie/ wniosku dotyczącym:

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

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

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

w celu:

 załatwienia  zawartej w nim sprawy
 późniejszych kontaktów

Podpis: ................................................................................................................................................................................................................................................

Zgodnie z art. 13 RODO - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016,
str. 1), informuje się, że:

1. administratorem  danych  osobowych  zamieszczonych  w  piśmie/wniosku  jest  Powiatowy  Inspektorat  Nadzoru
Budowlanego dla Miasta Kielce przy ul. Koziej 3, 25-514 Kielce, kontakt email: pinb37kielce@wp.pl

2. administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się kontaktować w sprawie swoich
danych osobowych,  kontakt email: pinb37kielce@wp.pl

3. dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających z ustaw branżowych w zakresie spraw leżących
w gestii Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i art. 6 ust. 1 lit. c
RODO

4. dane osobowe przechowywane  będą przez  czas  wymagany przepisami  ustawy o narodowym zasobie  archiwalnym  
i archiwach.

5. każda osoba posiada prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,  usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania - w ramach dopuszczonych przepisami prawa oraz prawo do przeniesienia danych

6. każda osoba posiada prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.

7. w związku z przetwarzaniem każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych

8. administrator  nie  zamierza  przekazywać  danych  osobowych  zawartych  w formularzu  do  państwa  trzeciego  ani  do
organizacji międzynarodowych

9. dane osobowe zawarte w piśmie /wniosku zostaną ujawnione jedynie organom upoważnionym do tego przepisami prawa
10. w  oparciu  o  dane  osobowe  zawarte  w  piśmie  /wniosku  administrator  nie  będzie  podejmował  zautomatyzowanych

decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania
11. podanie danych osobowych może być obowiązkowe ze względu na przepisy prawa, w oparciu o które działa (za 

wyjątkiem danych, na które wyrażono zgodę).

Potwierdzam zapoznanie się z powyższym tekstem i zrozumienie przysługujących mi praw.

Podpis: ................................................................................................................................................................................................................................................

mailto:pinb37kielce@wp.pl


 



Załącznik do zawiadomienia o zakończeniu budowy i wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie                                         ( wypełnia kierownik budowy / robót ) 

Karta informacyjna 

I. Inwestor 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
/Imię i nazwisko, adres/ 

Adres budowy ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
/adres obiektu budowlanego z kodem pocztowym, obecny nr ewidencyjny działki lub działek budowlanych, nr obrębu/ 

 

Nazwa i rodzaj inwestycji ……………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………................................................. 

…………………………………………………………………………………………………………………................................................. 
/Budowa, odbudowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, montaż, remont, rozbiórka */ 

Odbiór: 
• całkowity 

• częściowy (zakres):…………………………………………………………………………………......................................................... 

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

Data rozpoczęcia budowy:..………………..………. Data zakończenia budowy:……………………………………… 

II. Budynki 
1. Ilość budynków na działce ....................................................... . 

2. Charakterystyka obiektu nowopowstałego zgodnie  

z art.57 ust.1a:: 

• powierzchnia zabudowy……………………………………. m2 

• powierzchnia całkowita…………………………………….. m2 

• powierzchnia użytkowa (mieszkalna)……………………… m2 

• powierzchnia użytkowa (inna)……………………………... m2 

• powierzchnia garażu……………………………………...… m2 

• kubatura budynku…..………………………………………. m3 

• wysokość budynku….………………………………………. m 

• kubatura części mieszkalnej budynku…...…………………. m3 

• ilość izb (kuchnie + pokoje ) ………………………………. szt. 

• ilość mieszkań ……………………………………………... szt. 

Uwaga – przy rozbudowie i nadbudowie – wpisujemy różnice 

pomiędzy stanem obecnym  i poprzednim, przy przebudowie 

 – gdy takie różnice wystąpią 

 

3.Technologia wznoszenia * 

 
• tradycyjna udoskonalona 

• wielkopłytowa 

• wielkoblokowa 

• monolityczna 

• szkieletowo – drewniana 

• inna ……………………………………………….. 

 

4. Lokale wbudowane, niemieszkalne w budynkach mieszkalnych 

jednorodzinnych (bez garażu) 
• rodzaj lokalu……………………………………………………………… 

• powierzchnia użytkowa …………………..……………………………m2 

 

lub 
 

Powierzchnia lokali niemieszkalnych, wbudowanych  

w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych  

• np. handlowe, usługowe itp. ………………………………………… m2 

5. Klasa odporności ogniowej budynku : A, B, C, D, E, F 

 
• Kategoria zagrożenia ludzi        ……………….…….………… 

• Rodzaj stropów                          …………………….…………. 

• Konstrukcja i pokrycie dachu    ……………………………….. 

 

6. Liczba kondygnacji (bez antresoli i poddaszy nieużytkowych): 

 
• nadziemnych …………………………… 

• podziemnych …………………………… 

7. Wyposażenie budynku w instalacje * 
• wodociąg ( własne ujęcie wody), 

• w tym - wodociąg z sieci, 

• ustęp spłukiwany, 

• w tym - ustęp spłukiwany do sieci, 

• łazienka (urządzenie kąpielowe, prysznic 

• z odprowadzeniem wody), 

• centralne ogrzewanie, 

• gaz z sieci, 

• ciepła woda dostarczana centralnie, 

8. Sposób ogrzewania budynku* 

• z sieci cieplnej 

• gazowe 

• olejowe 

• elektryczne 

• nowoczesne na paliwo stałe z automatycznym podawaniem paliwa 

• z wykorzystaniem biomasy 

• tradycyjne węglowe 

• alternatywne lub odnawialne źródło ciepła , np. kolektor 

   słoneczny, pompa ciepła lub inne (podać jakie) 

   ………………………………………………………………………….. 
9. Ilość mieszkań wg liczby izb (izby = kuchnia + pokoje) 

 ( dotyczy budynków wielorodzinnych): 

 
• jednoizbowe…………………………………………………… 

• dwuizbowe…………………………………………………….. 

• trzyizbowe……………………………………………………... 

• czteroizbowe…………………………………………………… 

• pięcioizbowe…………………………………………………… 

• sześcioizbowe………………………………………………….. 

• siedmioizbowe…………………………….…………………… 

• ośmioizbowe i więcej………………………………………….. 

 

 

10. Formy budownictwa * 

 
•  indywidualne zrealizowane z przeznaczeniem innym niż sprzedaż lub 

wynajem 

•  indywidualne realizowane na sprzedaż lub wynajem 

•  spółdzielcze 

•  przeznaczone na sprzedaż lub wynajem ( nie dotyczy indywidualnych ) 

•  komunalne 

•  społeczne  czynszowe 

•  zakładowe 

 



11. Charakterystyka energetyczna budynku: 

Wskaźnik EP w 

kWh/(m2 . rok) 

Współczynnik przenikania ciepła U w W/(m2 . K)f)** 

ścian 
zewnętrznych 

przy ti ≥16° 

dachu/ 
stropodachu/stropu 

pod nieogrzewanymi 

poddaszami 

lub nad przejazdami 

przy ti ≥16° 

podłogi na gruncie 

w pomieszczeniu. 

ogrzewanym przy 

ti ≥16° 

okien (z wyjątkiem 

okien połaciowych), 

drzwi balkonowych 

przy ti ≥16° 

drzwi w przegrodach 
zewnętrznych lub 

przegrodach między 

pomieszczeniami 

ogrzewanymi 

i nieogrzewanymi 

      

 

Dane dotyczące charakterystyki energetycznej budynku należy podać tylko dla nowych budynków oddanych do użytkowania w całości lub dla części pierwszej 

budynków - zgodnie z danymi zawartymi w projekcie architektoniczno-budowlanym (o których mowa w § 11 ust 2 pkt 10 rozporządzenia Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462, z późn. zm.) - jeżeli 

zostały wyznaczone. 
Przez wskaźnik EP w kWh/(m2 . rok), należy rozumieć wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, 

chłodzenia oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej, a w przypadku budynków użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, gospodarczych  

i magazynowych - również do oświetlenia wbudowanego, o którym mowa w § 328 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422). 

Przez współczynnik przenikania ciepła U w W/(m2 . K), należy rozumieć parametr określający izolacyjność cieplną przegrody budowlanej. Maksymalne dopuszczalne 

wartości współczynnika przenikania ciepła U zostały podane w pkt 1.1. i pkt 1.2. załącznika nr 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r  
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Należy podać wartości współczynników przy temperaturze pomieszczenia 

ogrzewanego ti ≥ 16°C. 

 

III. Budowle 
Dotyczy symboli PKOB 2151, 2152, 2153, 2222, 2223, 2301, 2302, 2304, 2420 

1. Charakterystyka 

 
• kubatura ……………………………………………………..m3 

• pojemność …………………………………………...……....m3 

• długość …………………………………………………..…..m 

• szerokość …………………………………………..………...m 

• wysokość …………………………………………………….m 

2. Technologia budowy:  

 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

IV. Drogi 
Dotyczy symboli PKOB 2111, 2112, 2130 

1.Charakterystyka 

 
• klasa drogi ………………………………. 

• długość ………………………………... m 

• szerokość ……………………………… m 

• światło ( skrajnia ) …………………..… m 

2. Rodzaje nawierzchni dróg:  

 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

V. Obiekty mostowe 
Dotyczy symboli PKOB 2141, 2142 

1.Charakterystyka 

 
• klasa drogi ……………………………… 

• długość ………………………………….m 

• szerokość ……………………………….m 

• światło ( skrajnia ) ……………………...m 

2. Rodzaj konstrukcji obiektu mostowego 

 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………..……… 

VI. Rurociągi, przewody, linie i sieci 
Dotyczy symboli PKOB 2211, 2212, 2213, 2214, 2221, 2222, 2223, 2224, 2301 

1.Charakterystyka 
 

 

• długość ………………….……….m 

• średnica ………………………. mm 

• napięcie ………………………. kV 

2.Charakterystyka 
 

 

• długość …………………………………….m 

• średnica…………………………………. mm 

• napięcie …………………………………..kV 

3.Charakterystyka 
 

 

• długość …………………………………….m 

• średnica…………………………………. mm 

• napięcie ………………………………….. kV 

VII. Obiekty budowlane nie wymienione w pkt. II-VI 

1.Dane charakterystyczne dla danego obiektu budowlanego: 

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

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

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

 

 

Sporządził, dnia …………………………………………...................................................................................... 
/data, podpis i pieczątka kierownika budowy/ 

*) niepotrzebne skreślić 

**) W przypadku wystąpienia dla danego rodzaju przegrody więcej niż jednego współczynnika przenikania ciepła U w W/(m2 K), np. kilka różnych współczynników 

przenikania ciepła dla ścian zewnętrznych, należy podać wartość najbardziej niekorzystną pod względem izolacyjności cieplnej(największą)     
 

 


