Pruszków, dnia ...................................
...........................................................
(imię i nazwisko inwestora)

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

...........................................................
...........................................................
(nr telefonu)

Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego
w Pruszkowie
WNIOSEK
O UDZIELENIE POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE
Zgodnie z art.55 ust. 1 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. – Prawo budowlane wnoszę o wydanie
pozwolenia na użytkowanie ...........................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
na nieruchomości położonej w ............................................ przy ul. ............................................
nr ....... nr ew. gruntów ................................. obręb................. gm. ..............................................
Roboty budowlane wykonano w pełnym zakresie - w części* na podstawie pozwolenia na
budowę nr ............................. z dnia ............................ znak ...............................................
wydanego przez ...........................................................................................................................
Dane ogólne inwestycji:
- powierzchnia zabudowy ......................... m2
- powierzchnia użytkowa .......................... m2
- kubatura .................................................. m3
- ilość izb (pokoje + kuchnia) .....................
- ilość kondygnacji naziemnych .................
Wskaźnik
EP w
kWh/(m²rok)

Konstrukcja obiektu:
tradycyjna
- wielkopłytowa
- wielkoblokowa
- monolityczna
- drewniana
- inna
-

Współczynnik przenikania ciepła U w W/(m²K)
Ścian
zewnętrznych
przy ti≥16ºC

* niepotrzebne skreślić

Dachu/stropodachu/
stropu pod
nieogrzewanymi
poddaszami lub nad
przejazdami przy
ti≥16ºC

Podłogi na
gruncie w
pomieszczeniu
ogrzewanym
przy ti≥16ºC

-verte-

Okien (z
wyjątkiem okien
połaciowych),
drzwi
balkonowych przy

ti≥16ºC

Drzwi w przegrodach
zewn. lub w
przegrodach między
pomieszczeniami
ogrzewanymi i
nieogrzewanymi

Wyposażenie:
instalacja wodna zasilana z .....................................................................................................
kanalizacja z odprowadzeniem do ...........................................................................................
instalacja gazowa (sieciowa, zbiornikowa) ..............................................................................
instalacja elektryczna zasilana z ..............................................................................................
ciepła woda z ............................................................................................................................
centralne ogrzewanie z .............................................................................................................

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

Załączniki:
1. Dziennik budowy.
2. Oświadczenie kierownika budowy:
2.1.
a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na
budowę oraz przepisami,
b) o dokonaniu pomiarów powierzchni użytkowej budynku i poszczególnych lokali mieszkalnych, (dot.
budynków mieszkalnych),
c) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania z ulicy,
sąsiedniej nieruchomości , budynku lub lokalu,
d) zawierające dane kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu : imię
i nazwisko, nr uprawnień budowlanych, przynależność do izby samorządu zawodowego – nazwa organ,
który udzielił uprawnień lub stwierdził ich posiadanie.
2.2.
Oświadczenie kierownika budowy dotyczące wbudowanych w obiekcie materiałów budowlanych.
3. W razie zmian nie odstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia
na budowę, dokonanych podczas wykonywania robót, do zawiadomienia należy dołączyć kopie rysunków
wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie
potrzeby uzupełniający opis. W takim przypadku oświadczenie kierownika budowy, powinno być
potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli został ustanowiony.
4. Protokoły badań i sprawdzeń,
a) opinia kominiarska (ważna 1 rok od daty wystawienia)
b) protokół z badań skuteczności działania układów wentylacji mechanicznej, jeżeli występuje (ważny 1
rok od daty wystawienia)
c) protokół sprawdzenia instalacji gazowej wewnętrznej – wystawiony przez osobę posiadającą
świadectwo kwalifikacji grupy 3 dozór (ważny 1 rok od daty wystawienia)
d) protokół badań i sprawdzeń instalacji elektrycznej i odgromowej – wykonanej przez osobę posiadającą
odpowiednie uprawnienia - kwalifikacje (ważny 5 lat od daty wystawienia)
e) protokół pomiarowo-odbiorczy instalacji telekomunikacyjnej (dotyczy budynków wielorodzinnych,
zamieszkania zbiorowego oraz budynków użyteczności publicznej .
5. Dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze j oraz
informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub
terenu lub odstępstwach od tego projektu, sporządzoną przez osobę wykonującą samodzielne funkcje w
dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe.
6. Oświadczenie o braku sprzeciwu lub uwag ze strony organów wymienionych w art.56 Prawa budowlanego.
7. Potwierdzenie odbioru wykonanych przyłączy wydanych przez właścicieli sieci (woda, energia, gaz,
kanalizacja).
8. Pozwolenia na budowę (do wglądu)
9. Zatwierdzony projekt budowlany ora z atesty na materiały budowlane (do wglądu)
10. Karta ewidencyjna d/s statystycznych.
11. Oświadczenie Inwestora o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych.
12. Decyzja UDT zezwalająca na eksploatację urządzenia technicznego (urządzenia umieszczone w
rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych
podlegających dozorowi technicznemu).

