
        
 

        
       Rybnik, dnia    
      
                                 POWIATOWY INSPEKTOR  
        NADZORU BUDOWLANEGO 
        dla miasta Rybnika 

 
 

wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego 
wymaganego przepisami art. 55 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity ogłoszony 
w Dz. U. z 2006 r. Nr 156 pozycja 1118 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą 
 
                       
                             nazwa obiektu budowlanego lub jego części       wzniesionego na działce(-kach) numer      
 
 
                                                                przy ul.                                               w Rybniku -                                      dzielnica                                      

 

Roboty budowlane wykonano na podstawie decyzji zatwierdzającej projekt budowlany zamienny 
 
 
 
 
 

nr                                                z dnia                                wydanej przez Powiatowego Inspektora Nadzoru  
 
 
Budowlanego dla miasta Rybnika - nr w ewidencji organu nadzoru budowlanego  NB-        /        / 

 
zmienionej następnie decyzją(-ami)    
(wpisać w rubryce nr(-y) decyzji, datę wydania decyzji) 
      
 
Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie jest konieczne z uwagi na to iż: 
  

                 na wzniesienie obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowę i jest on zaliczany  
     do kategorii V, IX-XVIII, XX, XXII, XXIV, XXVII-XXX, o których mowa w załączniku do ustawy 
      
     zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 49 ust. 5 lub art. 51 ust. 4 ustawy 

 
      przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego ma nastąpić przed wykonaniem wszystkich 

     robót budowlanych 
 

Zostałem powiadomiony o terminie przeprowadzenia obowiązkowej kontroli obiektu wyznaczonej na dzień 
............................. godz.......................... oraz o konieczności przedłożenia w trakcie kontroli dokumentacji 
budowy (pozwolenia (-ń) na budowę, projektu(-ów) budowlanego(-ych), dziennika budowy, protokołów 
częściowych i końcowych, operatu geodezyjnego) i dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu 
wyrobów budowlanych zastosowanych do budowy obiektu. 

       
Dane niezbędne do celów statystycznych GUS  
(dot. budynków nowopowstałych bądź nowopowstałej*- w wyniku rozbudowy/nadbudowy - części budynku) 
 

 
liczba kondygnacji nadziemnych           liczba kondygnacji podziemnych 
 
powierzchnia zabudowy         budynek mieszkalny                                 pozostałe 

                                  ilość mieszkań* *   budynek mieszkalny                    
 

 

 
powierzchnia całkowita          budynek mieszkalny                                  pozostałe

                              ilość izb mieszk.   budynek mieszkalny                           
 

 
 
kubatura budynku                  budynek mieszkalny                                  pozostałe

                            pow. użytkowa     całego obiektu                                           w tym mieszkalna
                            

 

Inwestor(-zy) 
 
 
 
 
      
  

 
 
 
 

Imię(-ona), nazwisko(-a) lub nazwa 
adres(-y) zamieszkania lub siedziby 
nr tel. faxu, adres e-mail 

 
 
 

 
   rodzaj inwestycji 

                          (określić rodzaj robót i obiektu)  

NB-7147/             /     
      wypełnia pracownik kancelarii PINB 
 



 
Data rozpoczęcia budowy            

          dzień/miesiąc/rok   
             
                                                                               
     rozbudowa/nadbudowa/odbudowa, w wyniku której powstało nowe mieszkanie      
     rozbudowa/nadbudowa/odbudowa, w wyniku której nie powstało nowe mieszkanie                                                                                       
 
forma budownictwa 
 

indywidualne nie na sprzedaż lub wynajem   komunalne 
indywidualne na sprzedaż lub wynajem   społeczne czynszowe/zakładowe 
spółdzielcze      inne niż indywidualne na sprzedaż lub wynajem 
 

technologia wznoszenia budynku                wyposażenie budynku 
  

tradycyjna udoskonalona      1. ujście własne wody - studnia 
wielkopłytowa      2. wodociąg z sieci 
wielkoblokowa      3. zbiornik bezodpływowy - szambo 
monolityczna      4. ustęp spłukiwany z odprowadzeniem do sieci 
kanadyjska       5. łazienka z dopływem wody 
inna................      6. centralne ogrzewanie 

7. gaz z sieci 
8. ciepła woda centralna 

 
Załączniki  

 
1 oświadczenie kierownika budowy (członka stosownej Izby) 

a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym  
i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami 

b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy,  
a także – w razie korzystania – ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu 

 

2 kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi 
zmianami, a w razie potrzeby także uzupełniający odpis – w przypadku dokonania podczas 
wykonywania robót  zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub 
warunków pozwolenia na budowę 

 

3 kopia dowodu uiszczenia opłaty skarbowej (nie dotyczy m. in. budynków mieszkalnych)***  
4 kopia świadectwa charakterystyki energetycznej budynku  
5 Inne 

 ……………………………………………………………………………………………………. 
 ……………………………………………………………………………………………………. 
 ……………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Proszę o przeniesienie i dołączenie do niniejszego wniosku pozostałych dokumentów z akt sprawy  
nr NB - ............../.................../................. 
 

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym 
zawiadomieniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego 
potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych 

zamieszczonych powyżej.                
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zapłaty opłaty skarbowej: 
§ 3.1. Składający wniosek lub pełnomocnictwo albo dokonujący zgłoszenia zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej 
opłaty skarbowej (…) albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej 
zapłaty (…) 
 
 
* w przypadku rozbudowy lub nadbudowy należy wpisać dane dotyczące tylko części nowopowstałej budynku 
** w przypadku dwóch lub więcej mieszkań do zawiadomienia należy dodatkowo dołączyć wykaz poszczególnych mieszkań z wyszczególnieniem  
    ilości izb i powierzchni użytkowej poszczególnych mieszkań 
*** W przypadku pozwolenia na użytkowanie opłata skarbowa wynosi 25% iloczynu powierzchni użytkowej budynku i stawki za 1 m2 powierzchni    
     wynoszącej 1 zł (ale nie więcej niż 135 zł). 

 

 
 
  sprawdzono dnia ........................................ wpisano do ESTIMA dnia ......................................wpisano do ewidencji dnia .................................... 

 

 
 
 
 
 
 
 

podpis(-y)  inwestora(-ów)  lub osoby(-ób) przez niego(-ch) upoważnionej(-ych) 


