
    
 
 

- Kontrola okresowa budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m²  
oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m² - 
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 ……………………….., dnia …………………. 
…………………………………………….  
      (imię i nazwisko osoby przeprowadzającej przegląd)  

………………………………………….….  
                                       (adres)  

…………………………….……………….  
                                (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.2016.290 z dnia 8 marca 2016r.) 

 
 

1. Przeznaczenie budynku* / innego obiektu budowlanego*: …………………………………….……….. 
……………………..……………………………………….…………………………..……………..………………  

2. Adres obiektu budowlanego: miejscowość ……………………….………………………………. ulica 
……………………………………………..…………………………, numer ………….…….., nr geodezyjny 
działki: …………………………………………………………………………………………………..………...….  

3. Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego ……………….…………………………………… 
………………………………………………………………………………………………….…………………..… 
adres: …………………………………………..…………………………….…….……..…………….……………  
……………………………………...………….………… telefon: ……………..…….……………………..……..  
4. Powierzchnia zabudowy budynku / powierzchnia dachu innego obiektu budowlanego*: 
………………………………… m2  

5. Zakres przeprowadzonej kontroli:**  
 

stan techniczny elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy 

atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,  

instalacja i urządzenia służące ochronie środowiska,  

instalacja gazowa,  

przewody dymowe oraz przewody spalinowe i wentylacyjne - grawitacyjne,  

kominy przemysłowe, kominy wolnostojące, kominy lub przewody kominowe, których ciąg 

kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych.  

 
6. Data przeprowadzenia kontroli: …………………….………………………………………………  
 



    
 
 

- Kontrola okresowa budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m²  
oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m² - 
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7. Numer uprawnień osoby przeprowadzającej kontrolę 

…………………………………..…………………….  

oraz ich zakres i specjalność …………………………………………………………………………….. 

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

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

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

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

 

8. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa użytkowania :  
 
………………………………………………………………………………………………………….……………

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

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

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

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

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

 
9. Czy obiekt może być bezpiecznie użytkowany:**  
 
       TAK   NIE  
 
Uwaga !  
W przypadku stwierdzenia usterek mogących powodować zagrożenie życia lub bezpieczeństwa 
mienia bądź środowiska należy dołączyć do niniejszego zawiadomienia również kopię protokołu 
kontroli.  
 
 
 
Załączniki: ………………/*  

….……………….…………………………………..  
                                                                                                                                        Podpis i pieczątka osoby (osób) wykonującej przegląd  

 
 
 
 
 

….……………….…………………………………..  
                                                                                                                                        Podpis i pieczątka Właściciela/Zarządcy obiektu 

 
 
 
/* Niepotrzebne skreślić  
/** Zaznaczyć właściwy kwadrat 

 


