………………, dnia ……………
…………………………………
(imię i nazwisko inwestora / nazwa, firma)

Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
ul. Poznańska 133
88-100 Inowrocław

…………………………………
…………………………………
(adres)

…………………………………
(telefon kontaktowy)

ZAWIADOMIENIE
o zakończeniu budowy obiektu budowlanego istotnego ze względu na konieczność
zapewnienia ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem,
klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem
i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania.
Na podstawie art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
(t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.), zgodnie z art. 56 Prawa budowlanego
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.), zawiadamiam o zakończeniu budowy ……………
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
(nazwa zgodnie z pozwoleniem na budowę)

wybudowanego w …………………………………………………………………… na działce
(adres)

nr ……………….., stanowiącej własność ……………………………………………………...
Roboty budowlane zostały wykonane na podstawie pozwolenia na budowę z dnia
……………………… Nr ……………………………………….……………
Nałożono obowiązek* / nie nałożono obowiązku* uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wybudowanego obiektu budowlanego.
Czy projekt wymagał uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych?
TAK* / NIE*
Wyrażam zgodę* / nie wyrażam zgody* na doręczanie pism za pośrednictwem środków
komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: ……………………………………
(proszę wpisać czytelnie adres e-mail)

Podstawowe dane techniczne obiektu (z projektu):
1. Rodzaj obiektu ZL I, ZL II, ZL III, ZL IV, ZL V / PM* 2. Wysokość ………………… m.
3. Liczba kondygnacji ……………

4. Kubatura ………………………… m3.

5. Powierzchnia wewnętrzna ………………… m2. 6. Ilość stref pożarowych ………………

* niepotrzebne skreślić

……….……………………………
(czytelny podpis)

Pouczenie
Przedmiotowe zawiadomienie według proponowanego wzoru należy złożyć w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu po zakończeniu budowy obiektu
budowlanego istotnego ze względu na konieczność zapewnienia ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem osobiście lub za pośrednictwem przesyłki pocztowej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
Zamknięty wykaz obiektów istotnych ze względu na konieczność zapewnienia ochrony
życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem zawierają przepisy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem
ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2015 r. Poz. 2117).
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu, dalej „Komendant”, zajmuje stanowisko w sprawie zgodności wykonania zgłaszanego obiektu budowlanego
z projektem budowlanym – pod względem ochrony przeciwpożarowej, w terminie 14 dni
od otrzymania zawiadomienia. Niezajęcie stanowiska w tym terminie traktuje się jak niezgłoszenie sprzeciwu lub uwag do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Wówczas wniosek o pozwolenie na użytkowanie do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego ul. Mątewska 17,
88-100 Inowrocław, inwestor składa po upływie 14 dni od zawiadomienia Komendanta o zakończeniu budowy. Wymagane jest potwierdzenie przez inwestora terminu zawiadomienia Komendanta.
W przypadku składania niniejszego zawiadomienia przez pełnomocnika – podpis pełnomocnika inwestora na zawiadomieniu, do zawiadomienia musi zostać załączone stosowne
pełnomocnictwo, chyba że pełnomocnictwo to wypływa z dokumentów rejestrowych działalności inwestora, bądź innych, które należy okazać. Opłata skarbowa od pełnomocnictwa 17 zł,
płatna w kasie Urzędu Miasta Inowrocławia, albo na rachunek bankowy tego urzędu 29 1030
1090 0000 0000 9010 1021. Załączyć potwierdzenie zapłaty.
W przypadku podjęcia przez Komendanta czynności kontrolno-rozpoznawczych (kontroli) w zakresie ustalenia zgodności wykonania zgłaszanego obiektu z projektem budowlanym
– w zakresie ochrony przeciwpożarowej, inwestor otrzyma pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru zgodnym z Kpa, bądź doręczone przez gońca za ww. potwierdzeniem, bądź za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej upoważnienie do przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej – ustalenie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym, pod względem ochrony przeciwpożarowej. Powyższe następuje z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem przed terminem podjęcia
ww. czynności kontrolno-rozpoznawczych.

