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lnformacja dla inwestorÓW składających zawiadomienie o zakończeniu
budowy obiektu
budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania
na podstawie art. 56 ustawy
z dnia 7 liPca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.
U. z2a1§ r. poz. 1186 ze zm.)

Na Podstawie § B rozPorządzenia MinistraZdrowiaz dnia 13
marca 2020 r, w s|)rłvr/li;

ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia
epldet1-1lczner.;rl
(Dz U, z 2O2O r, Poz, 433 ze, zm ) informu;ę o wprowadzeniu zl,i-liiitl
W zakresie zawiadamiania tut. organu o zakończeniu budowy obiektu
budowlatluqr;
i zamiarze PrzYstąPienia do jego uzytkowania na podstawie art. 56 ustawy pfłtvv,,
budowlane, a takze sposobie rozpatryw ania przed

l,

Zalecam składanie zawiadomień
kPPsPkrotoszYn@PsP.wlkp.pl

z

m

iotowych zawiadom ień.

w formie skanu na adres poczty

elektrotrtczt-rt:1

zastrzeżeniem, ze oryginał dokumentu nalezy przel<azłl(,,
kontrolującYm funkcjonariuSzom w momencie przystąpienia
do czynnosci
kontroIncl-

rozpoznawczych,

Do zawiadomienia należy rowniez dołączyc skany:
'1,

Pełnomocnictwa wYstawione ga przez inwestora dla osoby
działalącejw jego inrietliLl,
2, DecYĄi o zatwierdzeniu projektu budowlanego i o udzieleniu pozwo|enia
na bltdow.:,

3. oświadczenia kierownika budowy po zakonczeniu budowy.
4, StronY z dziennika budowy zawieralącego wpisy o zakonczeniu procesu
budowlatlet;o,

W zawiadomieniach składanych w sposob tradycyjny należy bezwzględnie
wska:irt;

przynajmniej numer telefonu kontaktowego lub adres poczty
elektronicznej.

ll, Stosownie do PraW

l

obowiązkow kontrolujących oraz zakresu przednriotowet.Jtl
PlanowanYch czYnnoŚci kontrolno-r ozpoznawczych, w celu zapewnienia sp[awilosł]l
i efektYwnoŚci oraz skrocenia czasu trwania
kontroli, wskazanym jest przygotow;łtrii,,

następujących dokumentow i ewidencji

:

1) Pełnomocnictwo lub uPowaznienie wystawione przez podmiot

kontrolowany dla os;rri;;;
wVzna1zonej do jego rePrezentowania podczas kontroli oraz
do podpisania protokołu
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2) decyzje o zatwierdzeniu projektu budowlanego i o udzieleniu pozwolenia na budowę,
3) Projekty budowlane (projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt
architektoniczno-budowlany),

4) Projekty
5)

6)
7)

architektoniczno-budowlane branzowe, w tym projekty urządzen
przeciwpozarowych,
dokumenty potwierdzające uzyskanie zgody na odstępstwa od przepisow lub na
zastosowanie rozwiązań zamiennych w stosunku do wymagań ochrony
przeciwpozarowej,
dokumentację powykonawczą,
dziennik budowy,

o zgodności wykonania obiektu budowlanego
z Projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę orazprzepisami,
9) deklaracje własnościuzytkowych, deklaracje zgodności, świadectwadopuszczenia,
ceńYfikatY zgodności i aprobaty techniczne na zastosowane w obiekcie wyroby
bud owla ne i u rządzenia przeciwpozarowe słuzące och ron ie przeciwpoza rowej,
10)Protokoły z pzeprowadzonych dla uządzen przeciwpozarowych odpowiednich prob
i badań potwierdzających prawidłowośćich działania,
11) dokument potwierdzający wymagane parametry zaopatrzenia w wodę do
zewnętrznego gaszenia pozarów (pismo lokalnego przedsiębiorstwa wodociągowego
lub inny dokument potwierdzający zapewnienie wymaganej wydajności hydrantów
B) oŚwiadczenie kierownika budowy

zewnętrznych),

12)Protokoły z wykonania zabezpieczenia przeciwpozarowego oraz ogniochronnego
przejści przepustow instalacyjnych oraz elementów budowlanych,
13)ProtokołY badań i sprawdzeń instalacji uzytkowych (elektrycznych, piorunochronnych,
gazowych, wentylacyj nych, kominowych),
14)dokumenty ?wiązane z postępowaniem z substancjami kontrolowanymi, nowymi
substancjami ifluorowanymi gazami cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia
15 maja 2015 r. o substancjach zubozających warstwę ozonową oraz o niektórych
fluorowanYch gazach cieplarnianych, wykorzystywanymi w ochronie przeciwpozarowej,
a takŻe sYstemami ochrony przeciwpozarowej oraz gaśnicami zawierającymi
substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od
nich uzależnionymi, w tym w szczególności:
- instrukcje w języku polskim dotyczące przeznaczenia i funkcjonowania systemów
ochrony przeciwpozarowej i gaśnic,
- KartY SYstemu Ochrony Przeciwpozarowej opracowane oddzielnie dla kazdego
sYstemu ochrony przeciwpozarowej zawierającego co najmniej 3 kg substancji
kontrolowanych lub fluorowanych gazow cieplarnianych,
- ceńYfikatY Personelu uprawniające do wykonywania poszczególnych czynności,
w tYm do. dokonywania wpisu do Karty Systemu Ochrony przeciwpozarowej,
instalacji, kontroli szczelności, konserwacji, serwisowania systemów ochrony

oraz odzysku iunieszkodliwiania systemow ochrony
przeciwpozarowej oraz gaśnic,
- certYfikatY Przedsiębiorcy uprawniające do instalacji, konserwacji lub serwisowaniu
systemow ochrony przeciwpozarowej.
PrzeciwPozarowej

Prowadzący Sprawę mo9ą wzywac zawiadamiającego drogą telefoniczną lub
e-mailową do przedłożenia Mw dokumentów lub.ich częściw siedzibie Komendy
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Powiatowej Państwowej Strazy Pozarnej w Krotoszynie, lub przekazania tch skarlOw
wskazany adres poczty elektronicznej.
lll. Upowaznienie

do

przeprowadzenla czynnościkontrolno-rozpoznawczych

ll..l

przesyłaI-1t--

będzie w formie skanu na adres poczty elektroniczneJ, z ktorej wpłynęłozawiadorni(-;tit,,

iub wskazanej w

zawiadomieniu. Oryginał upowaznienia przekazany zosjtiilll(-

kontrolowanemu w momencie przystąpienia do czynności kontrolno-rozpoznawczycll,

lV. Podczas czvnności kontrolno-rozpoznawczych nalezy oqraniczvc do mintnlunr ol;eq19:;1
osob oostronnvch (obecnv inwestor lub ewentualnie kierownik budowy).
V.

W przypadku stwierdzenia niezakończonego procesu

budowlanego,

uniemozliwiania lub utrudniania właściwegozałatwienia sprawy wniesiony zostanie
sprzeciw w sprawie uzyskania pozwolenia na użytkowanie zgłoszonego obiektu.
KOMENDANT POWIATOWY

PAŃSTWOWEJ

SrMł POŻARNU

w Krotoszynie
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