
WZÓR  
 

 
(miejscowość i data) 

(nr rejestru właściwego organu nadzoru budowlanego ) 
POWIATOWY INSPEKTORAT 

NADZORU BUDOWLANEGO 
ul. J. Dąbrowskiego 18, 83-110 Tczew 

tel. 532-16-63, fax 532-47-95 
WNIOSEK O POZWOLENIE NA 

UŻYTKOWANIE 

Inwestor: ...........................................................................................................................................  
(imię i nazwisko lub nazwa oraz adres) 
.......................................................................................................................................................... 
na podstawie art. 55 i 57 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- – Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 
207, poz. 2016, z późn. zm.) zgłaszam, że w dniu .................................................... zakończono 
budowę/*roboty i proszę o wydanie pozwolenia na użytkowanie: /nazwa i rodzaj budowy 
zgodny z zapisem zawartym w decyzji pozwoleniu na budowę/ 

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

.......................................................................................................................................................... 
na posesji położonej w ...............................................  przy ul ............................................  
działka 
nr ...............  obr ...........  objętej Księgą Wieczystą nr ............................  
Roboty zostały wykonane na podstawie pozwolenia na budowę: 
Nr .............................................................................  z dnia .............................. wydanego przez 
....................................................................................................................... 

Data rozpoczęcia ..................................................  data zakończenia .........................................  
Do wykonania po odbiorze robót pozostał następujący zakres robót: 
........................................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................................  
Oświadczenie Inwestora 
............................................................................ .........................................................................................................................................................  

(wymienić inwestora lub osobę działającą w jego imieniu). 
Oświadczam, że: 
1. wszystkie roboty zostały wykonane, 
2. brak sprzeciwu lub uwag ze strony organów zawiadomionych zgodnie z art.56 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy: 

 

a) Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska w dniu ...........................  r. 

b) Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dniu ...........................................  r. 

c) Państwowej Inspekcji Pracy w dniu ..................................................  r. 

d) Państwowej Straży Pożarnej w dniu ..................................................  r. 

3. teren przyległy został właściwie zagospodarowany*) 
( podpis inwestora ) 

Podstawowe dane techniczne: PKOB .......................  
Powierzchnia zabudowy ..........................   m2, 
powierzchnia całkowita ..........................  .m2, 
Powierzchnia użytkowa .........................    .m2, 
Kubatura ...................................................... m3, 
Ilość izb ......................................................  .., 
Ilość kondygnacji ......................................  ..., 
Instalacje: ......................................................................................................................................  
Ilość mieszkań: M-1 .....  , M-2 ...... , M-3 .........  ,M-4 .....  
Inne ....................................................................................................................................... 
Metoda wznoszenia .......................................................................................................................... 

 



WZÓR  
Oświadczenie kierownika budowy 

Na podstawie art.57 ust.1 pkt 2 oświadczam o zgodności wykonania obiektu 
budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz 
obowiązującymi przepisami. Jak również oświadczam, że doprowadzono do należytego stanu i 
porządku teren budowy. 

 

Oświadczenie inwestora 
(podpis kierownika budowy) 

Na podstawie art.57 ust.1 pkt 3 oświadczam o właściwym zagospodarowaniu terenów 
przyległych, jeżeli eksplantacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego 
zagospodarowania. 

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

Do wniosku dołączam: 

1)Zarejestrowany dziennik budowy z końcowym wpisem kierownika budowy, 
2)Oświadczenie kierownika budowy o którym mowa w art.57 ust.1 pkt 2, 
3)Oświadczenie inwestora o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, 
4)Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą: / z potwierdzeniem przyjęcia do zasobu./ 

a)Budynku wraz ze szkicem geodezyjnym określającym dokładne położenie obiektu w stosunku do 
granic działki, podstawowe rzędne terenu, ilość kondygnacji, 

b)Sieci i przyłączy, jeśli są zinwentaryzowane osobno, 5)Oświadczenie o braku sprzeciwu lub uwag ze 
strony organów wymienionych w art. 56 ust. 1 ustawy Prawo 

budowlane i zawiadomionych o zakończeniu budowy 14 dni wcześniej, 
6)Protokoły badań i sprawdzeń(wykonane przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami) 

a)Protokół sprawozdawczo-opiniodawczy przewodów kominowych, 
b)Protokół   badań   (w   tym   skuteczności   zerowania)   instalacji   i   przyłączy   elektrycznych   /z 

oświadczeniem o wykonaniu przyłączy zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi/ 
c)Protokół badań przyłączy i instalacji wodno-kanalizacyjnych, 
d)Protokół badania instalacji gazowej, 
e)Kserokopia decyzji pozwolenia na budowę. 7.Upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika 

działającego w imieniu inwestora uzupełnione o opłatę skarbową w wysokości 15,00 zł ( nie dotyczy 
budownictwa mieszkaniowego oraz przypadków zwolnionych na podstawie odrębnych przepisów

[2]) 

Miejsce na opłatę skarbowej
[1]
; (5,00 zł od wniosku + 0,50 zł za każdy załącznik) 

(podpis inwestora lub osoby przez niego upoważnionej) 

* niepotrzebne skreślić 
 

1 Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych 
 
 
 

 

2 Ustawa o opłacie skarbowej 
 

 


