znak sprawy : ………………

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

data wpływu

(nazwisko i imię inwestora / nazwa inwestora)

...................................................................
(adres zamieszkania / siedziba)

.........................................................
.........................................................
telefon

(Wypełnić drukowanymi literami)

.........................................................
e-mail :

Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego
Gorzowie Wlkp.
ul. Józefa Pankiewicza 5-7
66-400 Gorzów Wlkp.
WNIOSEK
o pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego
art. 55. ust. 1. pkt 1* według kategorii obiektu budowlanego w załączniku do ustawy
art. 55. ust. 1. pkt 2* z uwagi na okoliczności, rozpoczęcia bez pozwolenia bez pozwolenia na
budowę lub istotnego odstępstwa od pozwolenia na budowę (art. 49 ust. 5; art. 51 ust. 4)
art. 55. ust. 1. pkt 3* z uwagi przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego ma nastąpić przed
wykonaniem wszystkich robót budowlanych.
art. 55. ust. 2* na wiosek inwestora zamiast zawiadomienia o zakończeniu budowy

wnoszę
o wydanie pozwolenia na użytkowanie na podstawie art. …………………….. (wpisać
podstawę prawna umieszczoną wyżej) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane
(Dz.U.2016.290 j.t. ze zm.) obiektu budowlanego wybudowanego według pozwolenia na
budowę (nr pozwolenia; data decyzji) .……………/………………
.……………/………………**
.……………/………………**
wydanego przez: ..………………………………..………………………………………….…
Rodzaj obiektu budowlanego: ..………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
Kategoria obiektu budowlanego: ..……………………………………………………………..
Lokalizacja obiektu budowlanego : nr ewid. gruntów …………………… obręb: …………...
miejscowość: ………………………………... gmina: ……………………...………………...
Data zawiadomienia o rozpoczęciu robót budowlanych: ……………………………..……….

....................................................................
(podpis inwestora lub osoby przez nią upoważnionej)

Załączniki :
Do wniosku załączam następujące dokumenty wymienione na odwrocie
*) niepotrzebne skreślić
**) wypełnić w przypadku zmian decyzji o pozwoleniu na budowę
Druk: PINB wersja z dnia 10.11.2016r.
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znak sprawy : ………………

Załączone dokumenty*:
1. Oryginał dziennika budowy
2. Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu budowy/robót budowlanych*
3. Potwierdzone kopie uprawnień budowlanych kierowników robót*, projektanta pełniącego
nadzór autorski* i aktualne kopie zaświadczań przynależności do izb (kierownika
budowy na dzień zakończenia budowy lub robót budowlanych), oświadczenia o przejęciu
obowiązków*
4. Oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja
wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania*
5. Informacja w oświadczeniu kierownika budowy o dokonaniu pomiarów powierzchni
użytkowej budynku i poszczególnych lokali mieszkalnych, w sposób zgodny
z przepisami rozporządzeniu, o którym mowa w art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy*
6. Protokoły badań i sprawdzeń*
instalacji elektrycznych i odgromowej,
instalacji solarnej,
instalacji kanalizacyjnej,
instalacji gazowej,
instalacji c.o.* z kotłem*,
wentylacji mechanicznej,
przewodów i kanałów kominowych (wentylacyjnych, spalinowych i dymowych),
próba szczelności zbiornika na ścieki,
badanie przydomowej oczyszczalni ścieków,
badanie fitosanitarne wody dla celów spożywczych,
badanie dźwigów osobowych lub innych urządzeń (przez UDT),
Inne, jeżeli są wymagane przepisami odrębnymi.

7.

Potwierdzenie zgodnie innymi przepisami odbioru przyłączy*
elektroenergetycznego,
gazowego,
końcowe* wodociągowego,
końcowe* kanalizacyjnego,
cieplnego,
Inne,

8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.

Dokumentacja geodezyjna, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (mapa) oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem
zagospodarowania działki lub terenu lub o odstępstwach od tego projektu podpisana
przez geodetę posiadającego odpowiednie uprawnienia zawodowe.
W razie zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu kopie
rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi
zmianami, a w razie potrzeby także uzupełniający opis *
Kwalifikacja projektanta dotyczące nieistotnego odstąpienia od projektu budowlanego
Oświadczenie organów o braku sprzeciwu o którym mowa w art. 56 ust. 1 lub 1a
ustawy*
Upoważnienie pełnomocnika z opłatą (jeżeli taki występuje)*
Karta obiektu - dane statystyczne do ewidencji obiektów budowlanych rozpoczynanych
i oddawanych do użytkowania – Dz.U.2003.120.1130
Aktualny wyciąg z KRS lub jego kopia dla podmiotu będącego sobą prawną*

*) niepotrzebne skreślić
**) wypełnić w przypadku zmian decyzji o pozwoleniu na budowę
Druk: PINB wersja z dnia 10.11.2016r.
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