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

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

(inwestor lub pełnomocnik)

(miejscowość, data)

........................................................
(adres, siedziba)

........................................................
(miejscowość, kod pocztowy)

........................................................
(telefon kontaktowy)

Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej
w Wałczu
ul. Gen. W. Andersa 20
78-600 Wałcz
Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 4, w związku z art. 55 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, ze zm.) zgłaszam o zakończeniu
budowy/rozbudowy/przebudowy* i zamiarze przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
(dokładna nazwa i adres zgłaszanego obiektu)

wybudowanego na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę nr .................... z dnia …………...
................... wydanej przez .................................................................................................................
Podstawowe dane o zrealizowanej inwestycji:
a) przeznaczenie obiektu......................................................................................................................
b) powierzchnia użytkowa ..................................................................................................................
c) kubatura ..........................................................................................................................................
d) wysokość ........................................................................................................................................
e) ilość kondygnacji nadziemnych ......................................................................................................
f) ilość kondygnacji podziemnych ......................................................................................................
g) liczba osób mogących jednocześnie przybywać w obiekcie budowlanym……………………….
h) kategoria zagrożenia ludzi obiektu budowlanego lub części obiektu budowlanego,
stanowiącego odrębną strefę pożarową [ZL] .................... (dot. budynków użyteczności
publicznej),
i) gęstości obciążenia ogniowego strefy pożarowej [Qd] .................... MJ/m2 (dot. budynków
produkcyjnych lub magazynowych),
j) odstępstwa od przepisów przeciwpożarowych (opinie w sprawie dróg pożarowych,
ekspertyzy techniczne, itp.) – określić zakres odstępstw ...................................................................
.............................................................................................................................................................
...........................................................................
(podpis wnioskodawcy)

Załączniki:
a) kopia ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę,
b) kopia oświadczenia kierownika budowy o zakończeniu budowy,
c) pełnomocnictwo w przypadku osoby upoważnionej wraz z opłatą skarbową.
*) – niepotrzebne skreślić
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 7 kwietnia 2016 r. Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 wyrażam zgodę, na przetwarzanie moich danych osobowych tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania,
numer telefonu przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu w celu wydania stanowiska.
Zgodnie z art. 7 ust. 3 wyżej wskazanego Rozporządzenia zgoda udzielona na przetwarzanie danych osobowych może być
wycofana w formie oświadczenia na piśmie w dowolnym czasie, nie wpływa to jednak na zgodność przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej wycofaniem.
…………………………
……………………………………
(miejscowość i data)
(podpis osoby wyrażającej zgodę)

