
Wykaz dokumentów jakie inwestor zobowiązany jest przedstawić Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej  w formie załączników lub w trakcie kontroli przeprowadzanej w związku  

z zawiadomieniem o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania obiektu 

budowlanego: 

 

1. Dokumentacja projektowa (projekt budowlany zatwierdzony decyzją administracji 

architektoniczno -budowlanej) - do wglądu w trakcie kontroli obiektu. 

2. Kserokopia, poświadczona za zgodność z oryginałem, ostatecznej decyzji pozwolenia na 

budowę  zobowiązującej inwestora do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu. 

3. Kopia, poświadczona za zgodność z oryginałem, oświadczenia kierownika budowy,  

o którym mowa w art. 57 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.  

4. Pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej inwestora w przypadku podpisania wniosku, 

uczestniczenia podczas kontroli lub odbioru stanowiska powiatowego inspektora 

sanitarnego w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej przez tą osobę.  

5. Wynik badania wody pobranej przez próbkobiorcę uprawnionego do poboru próbek 

wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z instalacji wewnętrznej budynku wykonany 

w laboratorium posiadającym akredytację. Wodę należy pobrać z instalacji wewnętrznej 

budynku, w punkcie najbardziej odległym od wodomierza – analizy bakteriologicznej  

(w zakresie oznaczenia: ogólnej liczby mikroorganizmów w temperaturze 22˚C, 

Escherichia Coli, Enterokoki). W sytuacji gdy obiekt zaopatrywany jest w wodę  

z indywidualnego ujęcia lub gdy w obiekcie istnieje indywidualna stacja uzdatniania 

wody pitnej pełnej analizy fizyko - chemicznej oraz analizy bakteriologicznej w zakresie 

oznaczenia j.w. Gdy w obiekcie istnieje stacja uzdatniania wody pitnej badaniu podlega 

woda uzdatniona co powinno być wykazane w sprawozdaniu z badania w formie 

stosownego zapisu. Ponadto, gdy w obiekcie istnieje stacja uzdatniania wody pitnej 

należy także przedstawić ocenę higieniczną, o której mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia  

7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu 

ścieków. 

6. Protokół z kontroli drożności i szczelności przewodów kominowych (spalinowych)  

i przewodów wentylacji grawitacyjnej, sporządzony przez osobę posiadającą właściwe 

uprawnienia.  

7. Protokół z pomiarów wydajności wentylacji mechanicznej/klimatyzacji/ w zakresie ilości 

powietrza wentylacyjnego (m3/h), sporządzony przez osobę posiadającą właściwe 

uprawnienia. 

8. Protokół odbioru przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego zapewniającego 

podłączenie obiektu do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. W przypadku braku 

podłączenia obiektu do kanalizacji sanitarnej, należy przedstawić atest higieniczny na 

zbiornik bezodpływowy. 

9. Atest higieniczny na zawór zwrotny antyskażeniowy, jako urządzenie zabezpieczające 

instalacje wewnętrzne i zewnętrzne wody pitnej przed zanieczyszczeniem w wyniku 

przepływu zwrotnego. 

10. Zgoda PWIS na zastosowanie wyłącznie oświetlenia sztucznego w pomieszczeniach 

stałej pracy. 

11. Zgoda PWIS na zaniżenie wysokości pomieszczeń. 

12. Zgoda PWIS na umieszczenie poniżej poziomu terenu poziomu podłogi pomieszczeń 

przeznaczonych na stały pobyt ludzi. 

 

Uwaga: Punkt 1 obligatoryjnie zaś pozostałe dokumenty odpowiednio do zakresu 

wykonywanych prac i zastosowanych rozwiązań. PPIS w Słupcy zastrzega sobie prawo 

możliwości zobowiązania inwestora do przedstawienia dokumentów innych niż wymienione  

w załączniku jeśli uzna, że są one niezbędne do oceny zgodności wykonania obiektu  

z projektem budowlanym  w zakresie oceny warunków sanitarnohigienicznych. 

 

PPIS – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  

PWIS – Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny  


