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

..................................................., dnia................................................

Inwestor /imię i nazwisko, adres
lub nazwa instytucji i jej adres/

/miejscowość/

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W GORLICACH

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O POZWOLENIE NA UŻYTKOWANIE OBIEKTU
BUDOWLANEGO

/BUDOWLI/
Na podstawie art. 55 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r.
Nr 243 poz. 1623 z późn. zm. ) zwracam się o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie ............................
....................................................................................................................................................................
/ rodzaj obiektu, adres inwestycji, nr działki /

zrealizowanego w oparciu o ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę wydaną

przez

.................................................................................................................................................................
z dnia …………………………..znak: ...................................................................................... numer ...................................

Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie jest wymagane ponieważ *:
1/ obiekt zaliczany jest do jednej z kategorii wymienionych w art. 55 pkt 1 Prawa budowlanego
2/ organ nadzoru budowlanego wydał decyzję, o której mowa w art. 49 ust.5
3/ organ nadzoru budowlanego wydał decyzję, o której mowa w art. 51 ust.4
4/ przystąpienie do użytkowania obiektu ma nastąpić przed wykonaniem wszystkich robót
budowlanych
5/ obowiązek został nałożony w decyzji o pozwoleniu na budowę
Dane o obiekcie:
1. kubatura ............ ........... m3
2. pojemność ………………. m3
3. długość
………………. m
4. szerokość ………………. m
5. wysokość .......................... m
6. data rozpoczęcia budowy: ………………………
7. wyposażony w instalacje:
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
/wymienić/
8/ do wykonania pozostało:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………..
/data i podpis inwestora lub pełnomocnika/

Do wniosku załączam:
1. Oryginał dziennika budowy.
2. Oświadczenie kierownika budowy:
a) o zgodności wykonania obiektu z zatwierdzonym projektem budowlanym
i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,
b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie
korzystania - 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: ..............................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
/ wymienić /

5. Potwierdzenia odbioru wykonanych przyłączy.......................................................................
6. Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.
7. W przypadku zmian nie odstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub
warunków pozwolenia na budowę dokonanych podczas wykonywania robót - 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.
8. Zaświadczenia z organów wymienionych w art. 56 Prawa budowlanego tj.: Państwowej
Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Straży Pożarnej lub oświadczenie o nie zajęciu przez nie
stanowiska w sprawie zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym*.
9. Inne dokumenty wynikające z warunków pozwolenia na budowę.
10. Pełnomocnictwo (dla osoby działającej w imieniu inwestora).

.................................................................
/ data i podpis inwestora lub pełnomocnika /

* niepotrzebne skreślić

