……………………………………………………...

.……………...…..dnia………………....

/ Dane osoby wykonującej przegląd/

……………………………………………
/adres /

……………………………………………
……………………………………………
/ telefon kontaktowy /

Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego
Warszawski Zachodni
ul. Poznańska 129/133,
05-850 Ożarów Mazowiecki
tel.(0-22) 7337262

ZAWIADOMIENIE
o dokonaniu okresowej kontroli stanu technicznego
(do 31 maja, 30 listopada) 1)
Zgodnie z art. 62 ust 1 pkt 3 ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1202
ze zm.), zawiadamiam, że została przeprowadzona w dniu ………………….. okresowa
kontrola

stanu

technicznego

budynku/obiektu1)

……………………………………

…………………………………………………………………………………………………..
o powierzchni zabudowy

………………..m2, o powierzchni dachu ……………… m2

1)

na działce nr ew. ………………..… obr. ………… przy ul………………………… Nr …….
w miejscowości …….………………………….……………., gm....…………………………..
Właściciel / Zarządca1):
…………………………...……………………………….……………………
…………………………...……………………………….……………………
…………………………...……………………………….……………………
/podać dane właściciela/zarządcy 1) , wraz z adresem/

Zakres kontroli – art. 62 ust 1 pkt 1:
pkt. 1. sprawdzenie stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych
na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas
użytkowania obiektu przeprowadził:
.………………………………………………………………….………………
/imię i nazwisko kontrolującego, nr. upr. bud./
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pkt. 2. sprawdzenie instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, przeprowadził: (jeśli
dotyczy) 1)
…….……………………………………………………….……………………
/imię i nazwisko kontrolującego, nr. upr. bud./

pkt. 3. sprawdzenie instalacji gazowych, przeprowadził: (jeśli dotyczy) 1)
………………………………………………………………….………………
/imię i nazwisko kontrolującego, nr. upr../

pkt. 4. sprawdzenie przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);
przeprowadził:
………………………………………………………………….………………
/imię i nazwisko kontrolującego, nr. upr../

Oświadczam, że stwierdzono wystąpienie / nie stwierdzono

1)

uszkodzeń oraz braków,

które mogą spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź
środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem
elektrycznym albo zatrucie gazem.

(art. 70 ustawy Prawo budowlane)

………………………………………………………
/ Podpis osoby dokonującej przeglądu /

Do zawiadomienia dołączam: 1)
1. kserokopię zaświadczenia z właściwej izby samorządu zawodowego
2. kserokopię uprawnień budowlanych.
3. kserokopię protokołu kontroli o ile stwierdzono uszkodzenia oraz braki 2)
1)
2)

niepotrzebne skreślić
jeśli wymagane

POUCZENIE:
Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych, powinny przeprowadzać:
- osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim - w odniesieniu do przewodów dymowych oraz
grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych;
- osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności - w odniesieniu do przewodów kominowych, oraz do
kominów przemysłowych, kominów wolno stojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg
kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych.
Kontrolę stanu technicznego instalacji gazowych, powinny przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane
przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci gazowych.
W przypadku gdy w zakres przeglądu półrocznego wykonywanego przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia
budowlane, nie wchodzą kontrole wymienione w pkt. 2, 3, 4 – o przeprowadzeniu tych kontroli powinny zawiadomić osoby
ich dokonujące.
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