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……………………….., dnia ………………….

…………………………………………....
(imię i nazwisko osoby dokonującej kontroli)

……………………………………………………….………….
(adres)
……………………………………………………….…………..
(nr uprawnień lub świadectwa kwalifikacji)
…………………………………………………………..………..
(nr ewidencyjny przynależności do Izby samorządu zawodowego)

…………………………….……………….
(telefon, e-mail)

Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego
w Bolesławcu
pl. Marsz. J. Piłsudskiego 2
59-700 Bolesławiec

ZAWIADOMIENIE

o przeprowadzonej kontroli obiektu budowlanego
na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz.U.2020.1333 tj. z dnia 03.08.2020 .)
1. Okres którego dotyczy kontrola:

□
□

kontrola do 31 maja ………..r
kontrola do 30 listopada ………..r

2. Przeznaczenie obiektu budowlanego:
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
(budynek i jego funkcja, bądź inny obiekt – wiata, zbiornik zadaszony, etc.)

3. Adres ww. obiektu:
……………………………………………………………………………………………………….................................
.............................................................................................................................................................................
nr geodezyjny działki ………………………….obręb ………….........................................……...…
4. Charakterystyczne parametry techniczne obiektu budowlanego:
a) powierzchnia zabudowy……...……...……….[m²]; dotyczy obiektów będących budynkami, lub
b) powierzchnia dachu ………….....…….[m²]; dotyczy innych obiektów niebędących budynkami

- Kontrola okresowa budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m²
oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m² -
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5. Imię i nazwisko/Nazwa* właściciela/zarządcy* obiektu:
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
Kontrola przeprowadzona w dniu ……………… swoim zakresem obejmowała sprawdzenie stanu
technicznego:

□
□
□
□

elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące
działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu;
instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska;
instalacji gazowych;
przewodów kominowych – dymowych, spalinowych i wentylacyjnych.

6. Podczas przeprowadzonej okresowej kontroli w zakresie o którym mowa powyżej stwierdzono,że w
kontrolowanym obiekcie budowlanym:

□
□

nie występują nieprawidłowości mogące zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia lub
środowiska;
występują nieprawidłowości mogące zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia lub
środowiska.

Załączniki:
1. Uwierzytelniona kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie przez kontrolującego stosownych
uprawnień:
- decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych*,
- świadectwa kwalifikacji uprawniające do kontrolowania instalacji gazowych*,
- kwalifikacji mistrza w rzemiośle kominiarskim*.
2. Uwierzytelniona kserokopia zaświadczenia potwierdzającego przynależność do właściwej izby samorządu
zawodowego osoby dokonującej kontroli, aktualnego na dzień przeprowadzanej kontroli.
3.Inne:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………..
(podpis osoby dokonującej kontroli)
Na podstawie art. 70 ust. 2 Prawa budowlanego osoba dokonująca kontroli jest obowiązana bezzwłocznie przesłać kopię
protokołu z kontroli obiektu budowlanego do właściwego organu w przypadku stwierdzenia istotnych uszkodzeń lub braków,
mogących spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska.
Zgodnie z art. 93 pkt 9a Prawa budowlanego – kto nie spełnia obowiązku przesłania protokołu, o którym mowa w art. 70 ust. 2
ww. ustawy podlega karze grzywny.

- Kontrola okresowa budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m²
oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m² -

