
* wypełnić w zależności od rodzaju obiektu budowlanego oddawanego do użytku 

 

Załącznik nr 1 

do ZAWIADOMIENIA O ZAKOŃCZENIU BUDOWY  

(do formularzy PB-16 i PB-16a) 

 

Uwaga: przy rozbudowie (nadbudowie) proszę podać dane wyłącznie części rozbudowanej 

(nadbudowanej). 
 

 
Rodzaj zabudowy (niewłaściwe skreślić): 

nowa | rozbudowa | nadbudowa | przebudowa | remont kapitalny | adaptacja 
 

Wyposażenie budynku (niewłaściwe skreślić): 

wodociąg lokalny | wodociąg z sieci | kanalizacja lokalna | kanalizacja z odprowadzeniem do sieci |  

centralne ogrzewanie z sieci | kocioł/piec na paliwa stałe | kocioł/piec na paliwa gazowe |  

kocioł/piec na paliwa ciekłe | kocioł/piec na energię elektryczną | kocioł/piec na biopaliwa |  

kocioł/piec dwu- lub wielopaliwowy | inny rodzaj ogrzewania | gaz z sieci | ciepła woda dostarczana  

z elektrociepłowni, ciepłowni lub kotłowni osiedlowej 
 

Forma budownictwa (niewłaściwe skreślić): 

indywidualne | spółdzielcze | przeznaczone na sprzedaż lub wynajem | komunalne | społeczne czynszowe | 

zakładowe 
 

forma budownictwa 
liczba mieszkań powierzchnia mieszkań 

na sprzedaż na wynajem a) na sprzedaż na wynajem 

Przeznaczone na sprzedaż lub wynajem …     
a) realizowane przez różnych inwestorów z zamiarem krótkoterminowego lub długoterminowego wynajmu 

mieszkań, w tym na podstawie umów najmu instytucjonalnego z dojściem do własności. 
 

Technologia wznoszenia budynku (niewłaściwe skreślić): 

tradycyjna udoskonalona | wielkopłytowa | wielkoblokowa | monolityczna | konstrukcji drewnianych | inna 
 

Dane techniczne budynku: * 

Powierzchnia zabudowy  ....................................................  m2 

Powierzchnia użytkowa  ....................................................  m2 

Kubatura  ....................................................  m3 

Liczba kondygnacji nadziemnych  ....................................................  

Liczba izb (pokoje + kuchnia)  ....................................................  szt. 

Wysokość budynku  ....................................................  m 

Liczba mieszkań  ....................................................  szt. 
 

Liczba mieszkań w budynku wielorodzinnym (izby = pokoje + kuchnia) 

• 1-izbowe  .....................................  szt. • 5-izbowe  .....................................  szt. 

• 2-izbowe  .....................................  szt. • 6-izbowe  .....................................  szt. 

• 3-izbowe  .....................................  szt. • 7-izbowe  .....................................  szt. 

• 4-izbowe  .....................................  szt. • 8 i więcej  ....................................  szt. 
 

Dane techniczne budowli: * 

Kubatura  ....................................................  m3 

Pojemność  ....................................................  m3 

Długość  ....................................................  m 

Szerokość  ....................................................  m 

Wysokość  ....................................................  m 
 

Dane techniczne drogi: * 

Klasa drogi  ....................................................  

Długość  ....................................................  m 

Szerokość  ....................................................  m 

Światło (skrajnia)  ....................................................  m 

Rodzaje nawierzchni dróg  ....................................................  
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Dane techniczne obiektów mostowych: * 

Klasa drogi  ....................................................  

Długość  ....................................................  m 

Szerokość  ....................................................  m 

Światło (skrajnia)  ....................................................  m 

Rodzaj konstrukcji obiektu mostowego  ....................................................  
 

Dane techniczne rurociągów, przewodów, linii i sieci: * 

Długość  ....................................................  m 

Średnica  ....................................................  mm 

Napięcie  ....................................................  kV 
 

Dane techniczne innych obiektów budowlanych nie wymienionych wyżej: * 

Dane charakterystyczne dla danego obiektu budowlanego  ....................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  
 

Wskaźnik EP w kWh / (m2 · rok):  ...................................................................................................................  
 

Współczynnik przenikania ciepła U w W / (m2 · K): 

a) ścian zewnętrznych przy ti ≥16 ͦ C  ........................................................................................................................  

b) dachu / stropodachu / stropu pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami przy  

ti ≥16 ͦ C  ................................................................................................................................................................  

c) podłogi na gruncie w pomieszczeniu ogrzewanym przy ti ≥16 ͦ C ........................................................................  

d) okien (z wyjątkiem okien połaciowych), drzwi balkonowych przy ti ≥16 ͦ C  .......................................................  

e) drzwi w przegrodach zewnętrznych lub w przegrodach między pomieszczeniami ogrzewanymi i 

nieogrzewanymi  ..................................................................................................................................................  

 

 

 

Data zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych:  ..................................... 

Data rozpoczęcia budowy:  .....................................   

Data zakończenia budowy:  .....................................  

 
 

 

Nie zgłoszono sprzeciwu  

o którym mowa w art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. 
 

 

 

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

     ( data ) ( pieczęć, podpis pracownika ) 

 

 

 

Potwierdzam odbiór załączników  

o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt 1, 4 i 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane 

(tj. dziennik budowy, protokoły badań i sprawdzeń oraz dokumentację geodezyjną) 

  ....................................................................................  
( data i podpis inwestora / wnioskodawcy ) 

 

 

  



KLAUZULA INFORMACYJNA 

o przetwarzaniu danych osobowych 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych informuję, iż: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lubartowie,  

ul. Szaniawskiego 64, 21-100 Lubartów, reprezentowany przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego  

w Lubartowie. 

 

2. Z administratorem Pani/Pana danych osobowych można się kontaktować: 

− listownie pod wskazany powyżej adres, 

− mailowo na adres: pinb.lubartow@poczta.fm 

Z inspektorem ochrony danych osobowych można się kontaktować: 

− mailowo na adres: iod.pinb.lubartow@poczta.fm 

 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań i obowiązków prawnych ciążących na Powiatowym 

Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Lubartowie, wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w 

szczególności ustawy Prawo budowlane i dla realizacji umów. 

 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na administratorze danych 

osobowych wynikający z ustaw nakładających obowiązek realizacji konkretnego zadania, a także wykonywanie zadań 

realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej. Dane mogą być także 

przetwarzane, jeżeli jest to niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy, a także mogą 

być przetwarzane na podstawie zgody właściciela danych osobowych. 

 

5. Podanie danych osobowych jest konieczne do realizacji celu ich przetwarzania, a konsekwencją ich niepodania będzie 

brak możliwości realizacji zadania. 

 

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wymienionych w pkt. 3 oraz zgodnie  

z przepisami dotyczącymi archiwizacji lub w innych terminach wynikających z obowiązujących przepisów prawa. 

 

7. Przetwarzane dane osobowe mogą być pozyskiwane od osoby, której dane dotyczą, a także ze źródeł publicznie 

dostępnych oraz od organów administracji publicznej, innych podmiotów i osób fizycznych zobowiązanych do 

przekazania danych osobowych. 

 

8. Przetwarzane dane osobowe obejmują w szczególności imię i nazwisko oraz adres, a także inne dane osobowe niezbędne 

do realizacji ww. zadań. 

 

9. Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów 

upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub  

w ramach sprawowania władzy publicznej. Dane osobowe są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane  

w imieniu administratora danych osobowych, posiadających uprawnienia do ich przetwarzania. 

 

10. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora danych osobowych: 

− dostępu do swoich danych osobowych, 

− ich sprostowania, 

− ograniczenia ich przetwarzania, 

− usunięcia, 

− przeniesienia danych do innego administratora danych osobowych, 

− wniesienia sprzeciwu. 

 

11. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu  prawo do wycofania  

w dowolnym momencie zgody na ich przetwarzanie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność  

z prawem dotychczasowego przetwarzania. 

 

12. Żądanie realizacji wyżej wymienionych praw należy przesłać w formie pisemnej do administratora danych osobowych 

(adres podany na wstępie, z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”). 

 

13. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 

14. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

 

15. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 


