Załączniki
1. Oryginał dziennika budowy.
2. Oświadczenie kierownika budowy:
 o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na
budowę oraz przepisami oraz o zdatności obiektu do użytkowania wraz z kopią zaświadczenia
kierownika budowy aktualnego na dzień zakończenia robót budowlanych przy obiekcie o przynależności
do izby samorządu zawodowego;
 o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – drogi,
ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu;
 w przypadku zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego lub budynku z częścią
mieszkalną, w oświadczeniu zamieszcza się informację o dokonaniu pomiarów powierzchni użytkowej
budynku i poszczególnych lokali mieszkalnych
 oświadczenie czy wbudowane wyroby budowlane posiadają odpowiednie oznakowanie “B” lub “CE” i
załączoną informację o wyrobie, instrukcję jeżeli była wymagana oraz, że wyroby budowlane
dopuszczone do stosowania w budownictwie przed 01.05.2004. posiadały potwierdzenie zgodności
wyrobu z odpowiednim dokumentem odniesienia, a pozostałe wyroby były wprowadzone do obrotu
zgodnie z aktualnymi przepisami;
 oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego
obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.
3. Protokoły badań i sprawdzeń w zależności od rodzaju obiektu odpowiednio: przyłączy i instalacji,
zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, sporządzone przez osoby
posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności (lub mistrza kominiarskiego – dot.
protokołu kominiarskiego) decyzja UDT o dopuszczeniu urządzenia do eksploatacji.
4. Dokumentacja geodezyjna zawierająca:
 wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w tym mapę;
 oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki
lub terenu lub odstępstwach od tego projektu sporządzona przez osobę wykonującą samodzielne
funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadająca odpowiednie uprawnienia zawodowe w
dziedzinie geodezji i kartografii.
5. Potwierdzenie odbioru wykonanych przyłączy: m. in. energetycznego, wodociągowego, kanalizacyjnego,
gazowego.
6. W razie zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki
lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego, lub warunków decyzji o pozwoleniu na budowę,
dokonanych podczas wykonywania robót, do zawiadomienia inwestor dołącza kopie rysunków wchodzących
w skład zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektonicznobudowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby uzupełniający opis tych zmian. W takim
przypadku oświadczenie kierownika budowy powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora
nadzoru inwestorskiego, jeżeli został ustanowiony.
7. Oświadczenie o braku sprzeciwu lub uwag ze strony PPIS oraz PSP, o ile jest wymagane.
8. Pozwolenie na budowę / zgłoszenie budowy.
9. Projekt zagospodarowania terenu.
10. Karta ewidencyjna.

