WZORY
PORADY PRAWNE

WZÓR WNIOSKU O POZWOLENIE NA U¯YTKOWANIE

Miejscowoæ, data................................................................
Imiê i nazwisko.....................................................................
adres....................................................................................
PINB w.....................................................................

W

R
Ó
Z

Wniosek o pozwolenie na
u¿ytkowanie obiektu budowlanego
Na podstawie art. 55, art. 57 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243
poz. 1623 ze zm.) sk³adam wniosek o udzielenie pozwolenia na u¿ytkowanie obiektu budowlanego:
obiekt budowlany i jego adres......................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
wybudowanego przez (imiê i nazwisko inwestora, adres)
.....................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
Budowê realizowano na podstawie decyzji pozwolenia na budowê z dnia
........................
..
................................................... nr ............................................................................... udzielonego przez
.....................................................................................................................................................................
Wykonano wszystkie roboty budowlane /Nie wykonano wszystkich robót*..................................................
Roboty niewykonane:
.........................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
* niepotrzebne skreliæ
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DANE O OBIEKCIE:
 powierzchnia u¿ytkowa ......................................................., iloæ kondygnacji ........................................
 powierzchnia zabudowy ........................................................, iloæ izb ........................................................
 kubatura ............................................................................., wysokoæ ....................................................

WZORY

PORADY PRAWNE

 wyposa¿enie obiektu w: instalacjê centralnego ogrzewania ........................................................................
gaz sieciowy ............................................................................................................................................
ciep³¹ wodê dostarczan¹ centralnie .........................................................................................................
 inne: w przypadku sieci: d³ugoci ...............................................................................................................
przekroje ............................................................................
napiêcie ..............................................................................
iloæ gospodarstw rolnych na wsi: pod³¹czonych do wodoci¹gu .....................................................................
w których zainstalowano urz¹dzenia kanalizacyjne .....................................................................................
..................................................
(podpis czytelny)
Za³¹czniki do wniosku ................... (inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, dziennik budowy itd..)
PRZEPISY USTAWOWE:
Zgodnie z art. 55 Prawa budowlanego przed przyst¹pieniem do u¿ytkowania obiektu budowlanego nale¿y uzyskaæ ostateczn¹ decyzjê o pozwoleniu na u¿ytkowanie, je¿eli:
 na wzniesienie obiektu jest wymagane pozwolenia na budowê i jest on zaliczony do kategorii V, IXXVIII, XX, XXII, XXIV, XXVII-XXX, o których mowa w za³¹czniku do ustawy
 zachodz¹ okolicznoci, o których mowa w art. 49 ust. 5 albo art. 51 ust. 4 Prawa budowlanego
 przyst¹pienie do u¿ytkowania obiektu budowlanego ma nast¹piæ przed wykonaniem wszystkich robót
budowlanych.
Zgodnie z art. 57 i 56 Prawa budowlanego do wniosku nale¿y do³¹czyæ
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• owiadczenie o braku sprzeciwu lub uwag do u¿ytkowania obiektu ze strony organów Pañstwowej
Inspekcji Sanitarnej i Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej.
• orygina³ dziennika budowy,
• owiadczenie kierownika budowy:
• o zgodnoci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na
budowê oraz przepisami,
• o doprowadzeniu do nale¿ytego stanu i porz¹dku terenu budowy, a tak¿e - w razie korzystania - ulicy,
s¹siedniej nieruchomoci, budynku lub lokalu,
• protoko³y badañ i sprawdzeñ,
• owiadczenie o w³aciwym zagospodarowaniu terenów przyleg³ych, jeli eksploatacja wybudowanego
obiektu jest uzale¿niona od ich odpowiedniego zagospodarowania,
• inwentaryzacjê geodezyjn¹ powykonawcz¹,
• potwierdzenie, zgodnie z odrêbnymi przepisami, odbioru wykonanych przy³¹czy,
• kopiê wiadectwa charakterystyki energetycznej budynku,
• w razie zmian nieodstêpuj¹cych w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowê, dokonanych podczas wykonywania robót kopie rysunków wchodz¹cych w sk³ad zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby tak¿e uzupe³niaj¹cy
opis (w takim przypadku owiadczenie o zgodnoci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowê oraz przepisami powinno byæ potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, je¿eli zosta³ ustanowiony).
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