
..........................................                                                 .............................. dnia .................... 
         (Nazwisko i Imię) 

......................................... 
                     (adres) 

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

                                                                   POWIATOWY INSPEKTORAT 

                                                                                 NADZORU BUDOWLANEGO 

                                                                             W OSTRZESZOWIE                                                                                                                                            
 

                                                W N I O S E K  
                 o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego 
 

        Zgodnie z art. 55 i art.57 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane  

j.t. (Dz. U. z 2019r.,poz.1186) wnoszę o wydanie decyzji o pozwolenie na użytkowanie     

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

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

wybudowanego w oparciu o decyzję Nr .................................................................................... 

z dnia .................................................................. wydaną przez .................................................                                                                                       

o następujących danych ogólnych: 

powierzchnia zabudowy  ...............................................m² 

powierzchnia użytkowa mieszkania ..............................m² 

powierzchnia użytkowa ogólna .....................................m² 

kubatura .........................................................................m³ 

ilość kondygnacji/ wysokość w kalenicy ......................m 

ilość izb ( kuchnia + pokoje) ............................................ 

wyposażenie w instalacje: 

1. wodociągowa................................................................ 

2. kanalizacyjna................................................................ 

3. liczba punktów sanitarnych / WC/............................... 

4. gazowa......................................................................... 

5. elektryczna................................................................... 

w budynku .................................................. wybudowanym w m. .............................................. 

ul................................. na działce nr ew. .............. stanowiącej własność....................................  

 

SKŁADAM WNIOSEK o wydanie decyzji na całkowite/częściowe użytkowanie w/w obiektu 

Do całkowitego zakończenia budowy pozostało wykonanie: ...................................................... 

które to roboty zobowiązuję się wykonać w terminie do .............................................................  
 

                                                                                                                                                                                           

                                                                                            ....................................................... 
                                                                                                           (podpis inwestora)                                                                                                     
Załączniki: 
1. Oryginał dziennika budowy oraz ksero decyzji - pozwolenia na budowę. 

2. Oświadczenie kierownika budowy: 

- o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na  budowę oraz 

przepisami , 

- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy , a także - w razie korzystania - drogi, ulicy,  

sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu; 

3. Dokumenty potwierdzające zastosowanie wyrobów budowlanych dopuszczonych do stosowania  w budownictwie art.10 

4. Protokóły badań i sprawdzeń. 

5. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza 

6. Potwierdzenie , zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy. 

7. W razie zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego  kopie rysunków 

wchodzące w skład zatwierdzonego projektu , z naniesionymi zmianami,  a w razie potrzeby uzupełniający opis. 

8. Projekt zagospodarowania działki lub terenu.(2 egz.ksero) 

9. Oświadczenie o braku sprzeciwu lub uwag ze strony organów wymienionych w art. 56.  

U w a g a: Wniosek należy złożyć w 2 egz. 

 

Potwierdzam zwrot dokumentów w oryginale                                 ………………………………………… 
                                                                                                           (podpis inwestora)                                                                                                     


