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Miejscowość i data: __________________________________  ,  _____________________________ 

 

Numer sprawy: PINB.4321. 

Nr pozwolenia na 

budowę 

 Symbol PKOB:  

Dekretacja: 

 
wypełnia organ nadzoru budowlanego 

 
Powiatowy  Inspektor Nadzoru Budowlanego  

w Lipnie 

ul. Mickiewicza 58 

87-600 Lipno 

 
WNIOSEK  

O UDZIELENIE POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO 

A DANE IDENTYFIKACYJNE INWESTORA 

Imię i nazwisko lub nazwa Inwestora (wg pozwolenia na budowę) : 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

ADRES ZAMIESZKANIA LUB SIEDZIBY: 

Miejscowość: 

__________________________________ 

Kod pocztowy: 

______________________________ 

Poczta: 

_________________________________ 

Ulica / Plac: 

_____________________________________________________________________ 

Nr domu: 

__________________ 

Nr lokalu: 

______________ 

B DANE IDENTYFIKACYJNE PEŁNOMOCNIKA INWESTORA (jeżeli został ustanowiony) 

Imię i nazwisko pełnomocnika : 

________________________________________________________________________________ 

ADRES ZAMIESZKANIA LUB KORESPONDENCJI: 

Miejscowość: 

__________________________________ 

Kod pocztowy: 

______________________________ 

Poczta: 

_________________________________ 

Ulica / Plac: 

_____________________________________________________________________ 

Nr domu: 

__________________ 

Nr lokalu: 

______________ 

Na podstawie art. 55 i 57 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane 

(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zmian.)  

Składam wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie  

Podstawa prawna złożenia wniosku – właściwe pole zaznaczyć, stawiając znak X 

Art. 55 ust. 1 pkt 1 Pb 

na wzniesienie obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenia na budowę i jest on zaliczony do kategorii: V, IX-XVI, XVII – z 

wyjątkiem warsztatów rzemieślniczych, stacji obsługi pojazdów, myjni samochodowych i garaży do pięciu stanowisk włącznie, 

XVIII - z wyjątkiem  obiektów magazynowych: budynki składowe, chłodnie, hangary i wiaty, a także budynków kolejowych: 

nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, strażnice przejazdowe i myjnie taboru kolejowego, XX, XXII - z 

wyjątkiem placów składowych, postojowych i parkingów, XXIV – z wyjątkiem stawów rybnych, XXVII – z wyjątkiem jazów, 

wałów przeciwpowodziowych, opasek i ostróg brzegowych oraz rowów melioracyjnych, XXVIII-XXX, o których mowa w zał. do 

ustawy 

 

Art. 55 ust. 1 pkt 2 Pb 

zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 49 ust. 5 albo art. 51 ust. 4 

 

Art. 55 ust. 1 pkt 3 Pb 

przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego ma nastąpić przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych 
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C DANE IDENTYFIKACYJNE INWESTYCJI 

Nazwa i rodzaj zamierzenia budowlanego, rodzaj obiektu bądź robót budowlanych oddawanego do użytkowania (wg pozwolenia na 

budowę): 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Decyzja o pozwoleniu na budowę nr: 

___________________________ 

Z dnia:  

__________________ 

Wydana przez: 

_______________________________ 
Zmiany i przeniesienia pozwolenia (Decyzja: znak, dzień, wydana przez): 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
Miejscowość (adres budowy): 

____________________________ 

Ulica / Plac: 

_______________________ 

Nr budynku: 

__________ 

Nr lokalu: 

___________ 
Nr działki/ek: 

_______________________________________________________ 

Gmina: 

_______________________ 

Wykaz obiektów/ urządzeń związanych z inwestycją nie objętych pozwoleniem na budowę, wykonanych na podstawie zgłoszenia: 

 

 

 

D ROBOTY BUDOWLANE POZOSTAŁE DO WYKONANIA: 

Zakres niewykonanych robót wykończeniowych lub innych robót budowlanych związanych z obiektem/ zamierzeniem budowlanym, 

przewidywany termin w/w robót: 

 

 

 
 

E ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O POZWOLENIE NA UŻYTKOWANIE*): ILOŚĆ 

1 Oryginał dziennik budowy nr ________________ wydany/e dnia ___________________  

2 Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z 

projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, o 

doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie 

korzystania – drogi, ulicy sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu  

z dnia ___________________________________________________________________ 

 

3 Oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja 

wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania  

z dnia ___________________________________________________________________ 

 

4 
Protokoły badań i sprawdzeń: 

 

4.1 Oryginał protokołu z kontroli przewodów kominowych z dnia ______________________  

4.2 Oryginał protokołu z próby szczelności wewnętrznej instalacji gazowej  

z dnia ___________________________________________________________________ 

 

4.3 Oryginał protokołu z pomiarów instalacji elektrycznej w zakresie stanu sprawności 

połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji 

przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów z dnia _____________________________ 

 

4.4 Oryginał protokołu z pomiarów instalacji odgromowej z dnia _______________________  

4.5 Oryginał protokołu z uruchomienia kotła z dnia __________________________________  

4.6 Oryginał protokołu z próby szczelności wewnętrznej instalacji c.o. z dnia _____________  

4.7 Oryginał protokołu z próby szczelności wewnętrznej instalacji wodnej  

z dnia ___________________________________________________________________ 

 

4.8 Oryginał protokołu z próby szczelności zbiornika bezodpływowego na nieczystości 

płynne z dnia _____________________________________________________________ 
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5 
Potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy: 

 

5.1 Potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanego przyłącza 

energetycznego z dnia ______________________________________________________ 

 

5.2 Potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanego przyłącza 

wodociągowego z dnia______________________________________________________ 

 

5.3 Potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanego przyłącza 

kanalizacyjnego z dnia _____________________________________________________ 

 

5.4 Potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanego przyłącza 

gazowego z dnia __________________________________________________________ 

 

6 Dokumentacja geodezyjna, zawierająca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z 

projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu, 

sporządzona przez osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i 

kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe z dnia ______________ 

________________________________________________________________________ 

 

7 Protokół UDT zezwalający na eksploatację urządzenia nr __________________________ 

z dnia ___________________________________________________________________ 

 

8 Oświadczenia o braku sprzeciwu lub uwag ze strony organów wymienionych w art. 56 

Prawa budowlanego tj. Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Straży Pożarnej, 

wymagane przepisami szczególnymi, z dnia _____________________________________ 

 

9 W razie zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub 

warunków pozwolenia na budowę, dokonanych podczas wykonywania robót, do 

niniejszego wniosku, należy dołączyć 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) 

 

10 Upoważnienie (pełnomocnictwo) udzielone przez Inwestora osobie działającej w jego 

imieniu (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa) 

 

11 Zatwierdzony projekt budowlany oraz decyzja o pozwoleniu na budowę – do wglądu 

(dotyczy pozwoleń na budowę wydanych przed 11 lipca 2003r.) 

 

12 Dokumenty dotyczące wyrobów budowlanych (wbudowanych w zakończony obiekt 

budowlany), szczególnie istotne dla bezpieczeństwa konstrukcji i bezpieczeństwa 

pożarowego, potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego albo 

jednostkowego stosowania w budownictwie 

 

13 Dowód uiszczenia opłaty skarbowej dotyczącej pozwolenia na użytkowanie, o której 

mowa w przepisach ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej 

 

14 Dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa, o której mowa w przepisach 

ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej 

 

15 Karta informacyjna wypełniona przez kierownika budowy  

16  

 

 

*) niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

_______________      _________________________________ 

telefon kontaktowy: podpis inwestora lub osoby przez niego 

upoważnionej (pełnomocnika) 
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Pouczenie: 

Protokoły powinny być podpisane przez uprawnione osoby do odbioru lub badań i posiadać załączone 

kserokopie uprawnień, ponadto muszą jednoznacznie potwierdzać, że instalacja (urządzenie/a) jest (są) 

poprawnie wykonane (zamontowane) i nadają się do użytkowania. 

 

Adnotacje urzędowe:  

Złożone do wniosku załączniki: są prawidłowe / stwierdzono następujące braki 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

______________________________________ 

data i podpis pracownika organu przyjmującego wniosek 

  

 

 

 

 

 

 

 


