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

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

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

( miejscowość, data)

.........................................................................................
.........................................................................................
( nazwa inwestora, adres zam. i telefon kontaktowy)

POWIATOWY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO
w ……………………………….

WNIOSEK
o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego
Zgodnie z art. 55 i art. 57 ust. 1-3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst:
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.), proszę o udzielenie pozwolenia na użytkowanie:

……

……………………………………………………………………..…………………………………………….
……………………….......……………………………………....................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
( nazwa i rodzaj budowy, rodzaj obiektu – zgodnie z zapisem zawartym w decyzji o pozwoleniu na budowę lub pozwoleniu na wznowienie robót)

usytuowanego w……………....…………ul. (gm.) ..........................................nr..........., nr ewid. działki..................
wykonanego na podstawie pozwolenia na budowę znak: ............................................................................................
z dnia ............................................................. wydanego przez ...................................................................................
(wymienić organ)

Do wykonania pozostały następujące roboty wykończeniowe lub inne roboty budowlane
związane z obiektem :
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
...
.......................................................................................................................................................................
.

które

zostaną

wykonane

w

terminie

do:

...................................................................................................
Dane dotyczące obiektu:
- powierzchnia zabudowy

............................ m2

Wyposażenie instalacyjne:
- instalacja elektryczna

2

- powierzchnia użytkowa

............................ m

- kubatura

............................ m3

- liczba kondygnacji

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

- wysokość obiektu

............................. m

- ilość izb (pokoje + kuchnia)

........................... szt.

- instalacja wodociągowa

(sieć)

(studnia)

- instalacja kanalizacyjna

(sieć)

(zb. bezodpływowy)

- instalacja gazowa
- ciepła woda dost. centr.
- inne: ………………………………………….…………..

Z a ł ą c z n i k i: (zgodnie z art. 57 ust. 1, 2, 3 Prawa budowlanego)
1. oryginał dziennika budowy,
2. oświadczenie kierownika budowy:
a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz
przepisami,
b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – drogi*), ulicy*),
sąsiedniej nieruchomości*), budynku*) lub lokalu*),
3. oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest
uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,
4. protokoły badań i sprawdzeń wewnętrznych instalacji:

-

przewodów kominowych .........................................................................................................................................

-

skuteczności zerowania instalacji elektrycznej ........................................................................................................

-

instalacji odgromowej ..............................................................................................................................................

-

instalacji gazowej .....................................................................................................................................................

-

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

-

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

5. potwierdzenia, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy:
- elektroenergetycznego...................................................................................................................................................
- wodociągowego.............................................................................................................................................................
- kanalizacyjnego............................................................................................................................................................
- protokół badania szczelności szamba ..........................................................................................................................
- gazowego.......................................................................................................................................................................
- inne ...............................................................................................................................................................................
6. inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza obiektu i przyłączy
7. wymagane przepisami szczególnymi oświadczenia o braku sprzeciwu lub uwag ze strony organów wymienionych
w art. 56 Prawa budowlanego, tj.:
- Inspekcji Sanitarnej,
- Państwowej Straży Pożarnej,
- Państwowej Inspekcji Pracy.
8. w razie zmian nie odstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę,
dokonanych podczas wykonywania robót, do wniosku należy dołączyć kopie rysunków wchodzących w skład
zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby także uzupełniający opis.
W takim przypadku oświadczenie kierownika budowy powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru
inwestorskiego, jeżeli został ustanowiony (art. 57 ust. 2 Prawa budowlanego).
9. Oświadczenie Inwestora: (w przypadku w wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektu przed
wykonaniem wszystkich robót budowlanych)
Jakie roboty wykończeniowe lub inne roboty budowlane związane z obiektem pozostały do wykonania z
podaniem terminu ich wykonania.
*) skreślić, jeżeli nie wykorzystano
zaznaczyć odpowiednie pole

.......................................................................................
(podpis Inwestora)
Adnotacje urzędowe:
- Złożony wniosek dotyczy:
- art. 55 pkt 1 PB – Kategoria obiektu ……………………..
- art. 55 pkt 2 PB – Numer sprawy PINB-7141-……- ……./……. (zachodzą okoliczności art. 49 ust. 5 , art. 51 ust. 4 PB)
- art. 55 pkt 3 PB – Przystąpienie do użytkowania obiektu ma nastąpić przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych
- Złożone do wniosku załączniki są prawidłowe / stwierdzono następujące braki:

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

