
 

 

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE  

o zakończeniu budowy  

(adaptacja wzoru PB-16) 

PB-16 nie dotyczy budynków mieszkalnych jednorodzinnych. 

Dla inwestycji realizowanych z 4 egzemplarzami projektu budowlanego – w przypadku, gdy 

decyzja obejmowała zatwierdzony projekt budowlany (na podstawie przepisów sprzed 19 

września 2020r.) 

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.) w zw. z art. 27 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane 

oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 471 ze 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): .………………..………………………….………………………………………. 

4. INFORMACJE O DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ ALBO ZGŁOSZENIU 

BUDOWY, O KTÓREJ MOWA W ART. 29 UST. 1 PKT 2 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 

 

 karta informacyjna, 

 oryginał dziennika budowy, 

 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 lokalu; 

 Oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu 

jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania, 

 Kopia zaświadczenia o wpisie kierownika budowy na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. 

 Kopia decyzji o nadaniu kierownikowi budowy uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności, 

 protokoły badań i sprawdzeń (tj. m.in. protokoły badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej, protokoły 

sprawdzenia instalacji sanitarnych - gazowej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, przewodów kominowych)4, 

 decyzję zezwalająca na eksploatację urządzenia technicznego, o której owa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 21 

grudnia 2000r.  o dozorze technicznym, o ile dotyczy4), 

 dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w tym mapę,                   

o której mowa w art. 2 pkt. 7B ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, 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, 

 potwierdzenia, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy (wody, kanalizacji, energii 

elektrycznej, gazu), w przypadku odprowadzanie ścieków do zbiornika bezodpływowego – kopię jego atestu,         

w przypadku własnego ujęcia wody- kopię badania laboratoryjnego potwierdzającego zdatność wody do celów 

spożywczych 4), 

 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 2006r.  o opłacie 

skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546, z późn. zm.) – jeżeli inwestor działa przez pełnomocnika, 

 Oświadczenie o braku sprzeciwu lub uwag ze strony organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej 

Straży Pożarnej - dot. obiektu budowlanego, nieobjętego obowiązkiem uzyskania pozwolenia na użytkowanie, 

gdy projekt budowlany wymagał uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej lub wymagań 

higienicznych i zdrowotnych, 

 Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej za zakończenie budowy - jeżeli obowiązek uiszczenia takiej opłaty 

wynika z ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. 

Inne ( np. decyzję zezwalająca na eksploatację urządzenia technicznego, o której owa w art. 14 ust. 1 ustawy                 

z dnia 21 grudnia 2000r.  o dozorze technicznym4), 

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

8. PODPIS INWESTORA (PEŁNOMOCNIKA) I DATA PODPISU 

Podpis powinien być czytelny. Podpis i datę podpisu umieszcza się w przypadku dokonywania zawiadomienia w postaci papierowej. 

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

* Art. 57 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, ze zm.) w brzmieniu obowiązującym do dnia 19 września 2020 

r.) 

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. 

 

Zostałem poinformowany, iż: 

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej zwanym RODO): 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Jarocinie  z siedzibą przy ul. Kościuszki 10, 

    63-200 Jarocin 
2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iodrc@int.pl, lub pisemnie na adres: ul. Tadeusza 

    Kościuszki 10, 63-200 Jarocin. 

3. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy prawo budowlane i o statystyce 
    publicznej. 

4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do 

   zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora. 
5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do: 

    a) dostępu do swoich danych osobowych, 

    b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe, 
    c) żądania usunięcia danych, gdy:  

• dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane 

• dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, 
     d)    żądania ograniczenia przetwarzania, gdy: 

• osoby te kwestionują prawidłowość danych, 

• przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych, 
• Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do 

   ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

6.  Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
7.   Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a niepodanie danych uniemożliwia weryfikację złożonych przez Panią/Pana 

      informacji. 
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu . 

                                                


