...................................................................................
(nazwisko i imię inwestora)

…….……………………………
(miejscowość)

, dnia ...................................... r.

...................................................................................
(adres zamieszkania, siedziby)
...................................................................................
(telefon kontaktowy, fax)

Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej
w Wejherowie
84-200 Wejherowo, ul. 3. Maja 2
ZAWIADOMIENIE
Zgodnie z art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j.: Dz. U.
z 2017 r., poz. 736, ze zm.) oraz art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332,
ze zm.) Prawo budowlane - zawiadamiam o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania
obiektu budowlanego:
………………….…………………………………………………………………………………….……………………………………………………..
………………….…………………………………………………………………………………….……………………………………………………..
………………….…………………………………………………………………………………….……………………………………………………..
(nazwa obiektu budowlanego)
zlokalizowanego w ............................................................ przy ulicy ………..................................................... nr geodezyjny

działki ................................................. , nr policyjny obiektu budowlanego ..............., wybudowanego na podstawie
decyzji ……………………………..………… o pozwoleniu na budowę Nr …………………………… z dnia ……………………
(nazwa organu)

Dane liczbowe obiektu budowlanego: powierzchnia ......................... m2, kubatura …………….. m3, liczba
kondygnacji nadziemnych .................., liczba kondygnacji podziemnych (przeznaczenie) ………….……………………
…………………………………….., wysokość ………..…….. m, liczba osób mogących jednorazowo przebywać
w obiekcie budowlanym: ............................ , kategoria zagrożenia ludzi obiektu budowlanego lub części obiektu
budowlanego, stanowiącego odrębną strefę pożarową [ ZL ] ……….……………… (dot. budynków użyteczności
publicznej - ZL), gęstości obciążenia ogniowego strefy pożarowej [Qd] ………………… MJ/m2 (dot. budynków
produkcyjnych lub magazynowych - PM), występujące materiały palne, wybuchowe i toksyczne: ……………….
...............................................................................................................................................................................
(ilość i rodzaj)

Występujące substancje lub materiały stwarzające zagrożenie dla środowiska: .................................................
................................................................................................................................................................................................................................................

Oświadczam, że posiadam wymaganą dokumentację zgodną z art. 57 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332, ze zm.).
Do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego dołączam oryginał oświadczenia kierownika
budowy:
 o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na
budowę oraz przepisami,
 o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także — w razie korzystania —
drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu.

………………………..…...……………………………………

(czytelny podpis inwestora lub osoby upoważnionej)

Opinia kwalifikująca obiekt do przeprowadzenia czynności kontrolno – rozpoznawczych (wypełnia organ):

.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
Opłata skarbowa od wydania zaświadczenia wynosi 17 zł.
Podstawa prawna: art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy oraz część II ust. 21 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie
skarbowej (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827, ze zm.)
Opłatę należy uiścić na konto Urzędu Miejskiego w Wejherowie na rachunek zleceniobiorcy:
Bank Millennium, nr 25 1160 2202 0000 0001 5278 2920

