
 

 Osoba dokonująca kontroli, o której mowa w art. 62   Mogilno, dnia………………………….  
ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo budowlane  

………………………………………….  

………………………………………….  

……………………………………….…  

…………………………………….……  
(Dane osoby przeprowadzającej kontrolę, adres zamieszkania  
oraz adres do korespondencji jeśli jest inny niż zamieszkania)  

Tel. Kontaktowy …………………….....  

Powiatowy Inspektor  

Nadzoru Budowlanego  

w Mogilnie  

ul. M. Konopnickiej 20  

88-300 Mogilno  

 

 

Zawiadomienie o przeprowadzonej kontroli obiektu 

wielkopowierzchniowego 

 
Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst 

jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z póź. zm.)  

zawiadamiam, że w dniu/dniach* ………………………………………………………… 
Data przeprowadzonej kontroli  

przeprowadziłem (-am) okresową kontrolę niżej wymienionego obiektu:  

nazwa:…………………………………………………………………………………………...…

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

powierzchnia zabudowy:…………………………………………………………….......... 

przeznaczenie:……………………………………………………………………………............  

lokalizacja (nr. działki, ulica):………………………………………………………......... 

właściciel/zarządca*:……………………………………………………………………... 

Kontrola swoim zakresem obejmowała sprawdzenie stanu technicznego:  

 elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i 

niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu (art. 62 ust. 1 pkt. 3 

w zw. z art. 62 ust. 1 pkt. 1 lit. a)  

 instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska (art. 62 ust. 1 pkt. 3 w zw. z art. 62 ust. 1 

pkt. 1 lit. b)  

 instalacji gazowych (art. 62 ust. 1 pkt. 3 w zw. z art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c)  

 przewodów kominowych – dymowych, spalinowych i wentylacyjnych (art. 62 ust. 1 pkt. 3 w 

zw. z art. 62 ust. 1 pkt1 lit. c)  

 
*niepotrzebne skreślić  



Podczas przeprowadzania okresowej kontroli w zakresie, o którym mowa wyżej stwierdzono, że 

w kontrolowanym obiekcie budowlanym:  

 występują nieprawidłowości mogące zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu 

mienia lub środowiska  

nie występują nieprawidłowości mogące zagrażać życiu lub zdrowiu  

 
Nieprawidłowości mogące zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia lub 

środowiska:  
………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………  

Należy wyszczególnić wszystkie nieprawidłowości mogące zagrażać życiu lub zdrowiu, bezpieczeństwu mienia 

lub środowiska, w przypadku braku tego typu nieprawidłowości należy wpisać NIE DOTYCZY  

 

 

 

Załączniki: 

 

1. Kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie przez kontrolującego stosownych 

uprawnień 

                  

szt. 

2. Kserokopia zaświadczenia potwierdzającego przynależność do właściwej izby 

samorządu zawodowego osoby dokonującej kontroli, aktualnego na dzień 

przeprowadzenia kontroli 

szt. 

3. Inne: szt. 

 

 

 

 

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym 

    zawiadomieniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego 

potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych 

zamieszczonych powyżej 

 

 

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

Podpis 

 

 

 

 

 

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Inspektor Nadzoru 

Budowlanego w Mogilnie. Dalsze informacje dotyczące ochrony Pani/Pana danych osobowych 

znajdują się na stronie internetowej pod adresem: www.pinbmogilno.pl 


