
                                        
 

        
       Rybnik, dnia    
      
                      

POWIATOWY INSPEKTOR   
NADZORU BUDOWLANEGO 

        dla miasta Rybnika 
 
 

Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie samowolnie zrealizowanego 
obiektu budowlanego 

 
1. Rodzaj robót lub obiektu budowlanego, których(-ego) dotyczy wniosek 
 
 

               
                

 rodzaj inwestycji 
             (określić rodzaj robót lub obiektu) 

 
2. Adres obiektu  
 

 

działka(-i) nr                                         przy ul.                                          w Rybniku -                         dzielnica 
                   

3. Właściciel(-e) obiektu       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Dane dotyczące obiektu 
 

 
liczba kondygnacji nadziemnych             liczba kondygnacji podziemnych 
 
powierzchnia zabudowy                   m2        ilość mieszkań 

 

powierzchnia całkowita                   m2        ilość izb mieszk.    

 
kubatura budynku                           m3        pow. użytkowa                                                             m2 

 
data rozpoczęcia budowy                    data zakończenia budowy                                                                 

                   
            dzień/miesiąc/rok                              dzień/miesiąc/rok 

           
 
zabezpieczenie na szkody górnicze:*   zabezpieczony    niezabezpieczony 
 
 
aktualny sposób użytkowania obiektu 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 Imię(-ona) i nazwisko(-a), adres(-y) zamieszkania 

Wnioskodawca  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

NB-71410/             /     
      wypełnia pracownik kancelarii PINB 



forma budownictwa*            technologia wznoszenia budynku*               
indywidualne nie na sprzedaż lub wynajem   tradycyjna udoskonalona    
indywidualne na sprzedaż lub wynajem   wielkopłytowa  
spółdzielcze       wielkoblokowa   
komunalne        monolityczna  
społeczne czynszowe/zakładowe           kanadyjska  
inne niż indywidualne na sprzedaż lub wynajem   inna................  
 

dach*              wyposażenie budynku* 
- konstrukcja       1. ujęcie własne wody - studnia 

drewniana       2. wodociąg z sieci 
żelbetowa       3. zbiornik bezodpływowy - szambo 
stalowa       4. ustęp spłukiwany z odprowadzeniem do sieci 
inna       5. łazienka z dopływem wody 

- pokrycie       6. centralne ogrzewanie 
papa       7. gaz z sieci 
gont       8. ciepła woda centralna 
blacha        9. instalacja elektryczna 
dachówka        10. instalacja gazowa 
eternit        11. inne...... 
inne.........         
 

ściany* 
murowane - ceramiczne, betonowe, z betonu komórkowego, inne 
prefabrykowane 
monolityczne 
inne............ 

  
 
Załączniki  

1 2 egzemplarze inwentaryzacji powykonawczej  szt. 
2 ocena stanu technicznego obiektu w odniesieniu do przepisów techniczno - budowlanych, ustaleń 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego szt. 
3 protokoły badań i sprawdzeń (wewnętrznej instalacji elektrycznej, gazowej, przewodów kominowych) szt. 
4 zaświadczenie o zgodności budowy legalizowanego obiektu z przepisami miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego szt. 
5 kserokopia uprawnień osoby sporządzającej inwentaryzację i ocenę stanu technicznego  szt. 
6 zaświadczenie potwierdzające przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego osoby 

sporządzającej inwentaryzację i ocenę stanu technicznego szt. 
7 dokumenty potwierdzające rok zakończenia budowy  szt. 
8 dowód uiszczenia opłaty skarbowej** szt. 
9 zaświadczenie właściwych organów w kwestii bezkolizyjności zrealizowanej inwestycji z infrastrukturą 

techniczną (z siecią wodociągową, kanalizacyjną, gazową, ciepłowniczą, energetyczną, 
telekomunikacyjną) 

szt. 

10 inne opinie i uzgodnienia (opinia Okręgowego Urzędu Górniczego, w wypadku usytuowania inwestycji  
na obszarze górniczym, opinia Miejskiego Konserwatora Zabytków) szt. 

11 oświadczenie autora inwentaryzacji o sporządzeniu jej zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy 
technicznej szt. 

12 kopie umów właściwych jednostek organizacyjnych w sprawie zapewnienia dostaw energii, wody, ciepła  
i gazu, odbioru ścieków szt. 

13 dane właścicieli sąsiednich nieruchomości, znajdujących się w strefie oddziaływania obiektu szt. 
 
 

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

zamieszczonych powyżej.                
   

 
 
 

                        
                                                podpis(-y)  wnioskodawcy(-ów) 

 
* właściwe zakreślić 
** nie podlegają opłacie m.in. wnioski dla budownictwa mieszkaniowego 


