................................... dnia, .....................

........................................
.........................................
.........................................
(dane inwestora/zgłaszającego)

nr sprawy……………………
telefon kontaktowy
……………………….
Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Bolesławcu
ul. Wesoła 2
59-700 Bolesławiec

Zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U.2013r. Nr 1409
ze zmianami) zawiadamiam o zakończeniu budowy obiektu budowlanego
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
(nazwa obiektu zgodnie z decyzją pozwolenia na budowę)

położonego w .........................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………
(lokalizacja inwestycji)

i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania.
DANE O OBIEKCIE:
1. Dane ogólne:
 całkowita powierzchnia wewnętrzna ....................... m2
 wysokość ....................... (do stropu ostatniej kondygnacji użytkowej + ocieplenie tego stropu)
 liczba kondygnacji: (za kondygnację uważa się również poddasza z pomieszczeniami
przeznaczonymi na pobyt ludzi):
........... nadziemnych,
........... podziemnych,
 kubatura ………………..m3.
2. Funkcja obiektu:
ZL I – obiekt posiada pomieszczenia do jednoczesnego przebywania więcej niż 50 osób,
ZL II – obiekt posiada pomieszczenia dla osób o ograniczonej zdolności poruszania się,
ZL III – obiekt użyteczności publicznej,
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ZL IV – obiekt mieszkalny,
ZL V – obiekt zamieszkania zbiorowego,
PM – obiekt produkcyjno-magazynowy, gęstość obciążenia ogniowego ...................... [MJ/m2]
IN – obiekt inwentarski.
Garaż – obiekt posiada garaż zamknięty, na więcej niż 10 stanowisk postojowych
 inny – opisać: ……………………………………………………………………………………………....
3. Strefy pożarowe:
powierzchnia strefy pożarowej ………………………………………………………………………………
w przypadku więcej niż jednej strefy pożarowej – wymienić wszystkie:
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………
…...…………………………………………………………………………………………………………….
ilość stref pożarowych ….……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
4. Zagrożenie wybuchem:
nie występuje

występuje

5. Urządzenia przeciwpożarowe.
hydranty wewnętrzne,

instalacja oddymiania,

oświetlenie ewakuacyjne,

sygnalizacja alarmu pożarowego,

dźwiękowy system ostrzegawczy,

stałe i półstałe urządzenia gaśnicze,

przeciwpożarowe klapy odcinające,

bramy przeciwpożarowe,

 przeciwpożarowy wyłącznik prądu,

dźwigi dla ekip ratowniczych,

 urządzenia inertyzujące,
 urządzenia zabezpieczające przed powstaniem wybuchu i ograniczające jego skutki,
 inne urządzenia przeciwpożarowe:
…………………………………………………
…………………………………………………

6. Inne informacje:
Czy udzielano odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych?
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Czy udzielano

odstępstwa na spełnienie

wymagań w zakresie

bezpieczeństwa pożarowego

w sposób inny niż podany w przepisach techniczno-budowlanych, przeciwpożarowych?

7. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia
w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U.nr 124, poz. 1030 ze zmianami):
- przeciwpożarowe hydranty zewnętrzne szt. ........
- odległość najbliższego hydrantu od obiektu wynosi ......... m.
- wymagana ilość …………………dm3/s.
8. Droga pożarowa: wymagana/ nie wymagana* (*niepotrzebne skreślić)
9. Odległość od budynków sąsiednich: spełnia wymagania/ nie spełnia wymagań*
 odległość wynosi…….…………m.
10. Czy

projekt

inwestycji

przeciwpożarowych

wymagał

zgodnie

z

§4

uzgodnienia

przez

rozporządzeniem

rzeczoznawcę
Ministra

ds.

Spraw

zabezpieczeń
Wewnętrznych

i Administracji z dnia 14.12.2015r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem
ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2015, poz. 2117)?

Załączniki
- Decyzja pozwolenia na budowę (jeżeli wydano kilka decyzji – wszystkie).
- Oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu inwestycji.
- W razie potrzeby upoważnienia pełnomocnictwa + potwierdzenie opłaty za pełnomocnictwo 17 zł.

Ponadto przedłożyć:

1. Zatwierdzony projekt budowlany wraz z projektem zagospodarowania działki - do wglądu.

............................
podpis
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