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

Kłobuck, dnia .................................

(imię i nazwisko)

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

.............................................................
(telefon kontaktowy)

POWIATOWY INSPEKTORAT
NADZORU BUDOWLANEGO
w KŁOBUCKU
WNIOSEK O POZWOLENIE NA UŻYTKOWANIE
Na podstawie art. 55 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (j.t. Dz. U.
z

2020r.,

poz.

1333

ze

zm.)

wnoszę

o

wydanie

decyzji

o

pozwoleniu

na

użytkowanie ...........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
(nazwa i rodzaj zamierzenia budowlanego)

Jednocześnie załączam niżej wymienione dokumenty:
1. Dziennik budowy,
2. Oświadczenie kierownika budowy:
a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę
oraz przepisami.
W przypadku złożenia wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego lub budynku
z częścią mieszkalną, w ww. oświadczeniu kierownik budowy, zamieszcza informację o dokonaniu pomiarów
powierzchni użytkowej budynku i poszczególnych lokali mieszkalnych, w sposób zgodny z przepisami
rozporządzenia, o którym mowa w art. 34 ust.6 pkt 1 Prawo budowlane.
b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także w razie korzystania z – drogi, ulicy,
sąsiedniej nieruchomości, budynków lub lokalu.
3. Oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu
jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania;
4. Protokoły badań i sprawdzeń (oryginał +kopia):
a) instalacji elektrycznej,
b) instalacji gazowej,
c) przewodów kominowych,
d) instalacji wod-kan,
e) instalacji co,
f) instalacji wentylacyjnej.
5. Potwierdzenie odbioru wykonanych przyłączy (oryginał + kopia):
a) elektroenergetycznego,
b) wodociągowego,
c) kanalizacyjnego,
d) gazowego,
e) cieplnego,
f) telekomunikacyjnego.
6. Stanowisko w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym (oryginał + kopia);
a) Państwowej Straży Pożarnej,
b) Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
7. Dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjne inwentaryzacji powykonawczej, w tym mapę,
o której mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, oraz informację o
zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od
tego projektu sporządzone przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i
kartografii (oryginał + kopia);
8. Projekt techniczny, z uwzględnieniem zmian, o których mowa w art. 36b ust. 2 (oryginał);
9. Projekt zagospodartowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany (do wglądu);
10. Decyzję o pozwoleniu na budowę (oryginał + kopia);
11. inne: pełnomocnictwa pisemne, karta ewidencyjna ds. statystycznych, opłata skarbowa za pozwolenie na
użytkowanie.
.

..................................................................
(podpis)

