
          ............................  
  (miejscowość, data)  

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

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

....................................................... 
(Kontrolujący: imię, nazwisko, adres zamieszkania) 

 

Wojewódzki Inspektorat  

Nadzoru Budowlanego  

w Opolu 

ul. Ozimska 19 

45-057 Opole 
 

 

 

Zawiadomienie o przeprowadzeniu kontroli okresowej 
budynku o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000m2/  

innego obiektu budowlanego o powierzchni dachu przekraczającej 1000m2* 

 

 

Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane 

zawiadamiam o przeprowadzeniu kontroli okresowej w zakresie: 
 
(właściwy zaznaczyć) 

 ogólnobudowlanym: elementów obiektu konstrukcyjno-budowlanych, 

 instalacji wentylacyjnych, 

 instalacji elektrycznych, 

 instalacji i urządzeń ochrony środowiska1, 

 instalacji gazowych, 

 przewodów kominowych 

 innym: .................................................................. 
                                                                 (jakim) 

 

obiektu budowlanego: .................................................................................................................. 

.......................................................................................................................................................   
(nazwa, adres, geod. nr działki) 

 

którego właścicielem/zarządcą jest .............................................................................................. 

.......................................................................................................................................................  
(nazwa i adres właściciela / zarządcy obiektu budowlanego) 

 

W toku kontroli:  

1. Stwierdziłem(am) wykonanie zaleceń poprzedniej kontroli w stopniu: całkowitym/ 

częściowym/ nie wykonano zaleceń*.  

 

                                                 
1 Mając na uwadze przepisy dotyczące ochrony środowiska, należy przyjąć, że są to instalacje i urządzenia, które 

przeciwdziałają negatywnemu oddziaływaniu obiektu na stan środowiska oraz na życie lub zdrowie ludzi, 

w szczególności w zakresie wprowadzania gazów lub płynów do powietrza, wprowadzania ścieków do wód lub 

do ziemi, powodowania hałasu, wytwarzania pól elektromagnetycznych. Takimi urządzeniami są np. urządzenia 

sanitarne służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także służące do czasowego gromadzenia odpadów 

stałych, urządzenia filtrujące, czy wygłuszające. 



Do usunięcia pozostały następujące nieprawidłowości:  

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

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

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

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

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

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

2. Wskazałem(am) do usunięcia następujące nieprawidłowości:  

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

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

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

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

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

Zaleciłem(am) wykonanie następujących robót:  

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

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

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

3. Stwierdzam, że skontrolowany obiekt budowlany nie nadaje się do użytkowania/ nadaje się 

do użytkowania/ został warunkowo dopuszczony do użytkowania*  

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

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

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

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

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

....................................................................................................................................................... 
(warunek dopuszczenia do użytkowania) 

 

Oświadczam, że przeprowadziłem(am) kontrolę ww. obiektu budowlanego, w zakresie 

określonym w art. 62 ust. 1 pkt 3 Prawa budowlanego, w związku z posiadaniem uprawnień 

budowlanych 

do: ................................................................................................................................................, 

w specjalności: .............................................................................................................................,  

o numerze: ...................................................................................................................................,  

wydanych przez: ...........................................................................................................................  

Przynależę do izby samorządu zawodowego: ............................................................................., 

mój numer członkowski (ewidencyjny)/numer (kod) weryfikacyjny elektronicznego 

zaświadczenia*: ................................................................. 

 

 

Powyższe zawiadomienie sporządzono na podstawie protokołu:  

...................................................................................... z dnia ............................ o nr ..................  
                                                   (nazwa protokołu)  

przekazanego właścicielowi/zarządcy obiektu budowlanego.  

  

 

 

 

...........................................  
(data, podpis, pieczątka kontrolującego)  

 

*niepotrzebne skreślić 


