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Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 
dla Powiatu Toruńskiego  

87-100 Toruń, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 71A     tel. 56 661-19-20, 
e-mail sekretariat@pinb-torun.pl 

  
 

DRUK  PINB- 7B 

 
                                 ………………………….., dnia ………………….................. 

 

 

PROTOKÓŁ ODBIORU  

ROBÓT BUDOWLANYCH   

 

 

     Sporządzony na okoliczność zakończenia budowy/robót budowlanych: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(nazwa inwestycji, adres, nr ew. działki, obręb) 

 

przy udziale:  

1. ………………………………………………………………………………………………………..(inwestora) 

 

2. ………………………………………………………………………………………… (kierownika budowy)   

 

3. …………………………………………………………………………..(inspektora nad. inwestorskiego) 

 

4. ………………………………………………………… (projektanta sprawującego nadzór autorski)   

 

 

spisując niniejszy protokół dokonali odbioru określonej poniżej 

inwestycji zrealizowanej na podstawie:  

 

1. decyzji nr …………………………………………………….……z dnia................................, 

wydanej przez ………………………………………………................................................, 

2. zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 i 2,   

organowi…………………………….……………w dniu ………………………………………….., 
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Po zapoznaniu się ze stanem zaawansowania robót i dokumentacją 

budowy  stwierdzono co następuje: 

1. roboty budowlane były wykonywane w okresie od ………………………………………… 

do …………………………………………………… 

2. Podczas przeglądu wykonanych robót stwierdzono/ nie stwierdzono* 

niezgodności zrealizowanej inwestycji z projektem budowlanym i wydanym 

pozwoleniem na budowę, (zgłoszeniem) 

3. Do zakończenia budowy pozostało wykonanie nw. robót budowlanych: ………….. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. W związku ze stwierdzeniem, że roboty budowlane zostały zakończone i nie 

stwierdza się usterek i wad w zakresie wykonania robót budowlanych, dokonuje 

się ostatecznego odbioru robót budowlanych,  

5. na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

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

Podpis Inwestora       pieczęć i podpis                      pieczęć i podpis                   pieczęć i podpis                             
lub osoby działającej     kierownika budowy inspektora nadzoru  projektanta  
z up. inwestora  inwestorskiego  sprawującego  

 nadzór autorski  

 

 

 
Oświadczam,  że wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych w celu ich stosowania przez odpowiedni 

organ w procedurach wynikających z ustawy z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku  z  przetwarzaniem  
ich  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych,  inaczej RODO)  

 

 

*niepotrzebne skreślić  


