
  ………….…………………………… 
    miejscowość i data 

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 

w  Powiecie Wrocławskim 
ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław 

Tel. 71/722-17-88, fax. 71/722-17-87 
miejsce na pieczęć PINB 

 

ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU BUDOWY  /  WNIOSEK O 

POZWOLENIE NA UŻYTKOWANIE* 
 

Wniosek należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta – hol główny (parter) 
tel. 071 722 17 88 (Kancelaria), fax. 071 722 17 87 

  

WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI 

A DANE IDENTYFIKACYJNE INWESTORA 

Imię i nazwisko lub nazwa instytucji/pieczęć:                                                                            Telefon:  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
Miejscowość: 

_____________________________________________________ 
  Kod pocztowy: 

_________________________ 
Ulica*/Plac* 

______________________________________________ 
Nr domu: 

_______ 

Nr lokalu: 

_______ 

 

B DANE IDENTYFIKACYJNE PEŁNOMOCNIKA 

Imię i nazwisko lub nazwa instytucji/pieczęć:                                                                            Telefon: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
Miejscowość: 

_____________________________________________________ 
Kod pocztowy 

_________________________ 
Ulica*/Plac* 

______________________________________________ 
Nr domu: 

_______ 

Nr lokalu: 

_______ 
 

Na podstawie art. 54 i art. 55 oraz art. 57 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. 

Nr 156 poz. 1118 z późniejszymi zmianami). 

1. Zawiadamiam o zakończeniu budowy / robót budowlanych* 

2. Wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie* 

3. Wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie przed wykonaniem 

wszystkich robót budowlanych* 
 

C DANE IDENTYFIKACYJNE INWESTYCJI (z decyzji pozwolenia na budowę) 

Nazwa i rodzaj całego zamierzenia budowlanego, rodzaj obiektu bądź robót budowlanych: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

  

Decyzja o pozwolenia na budowę nr: Z dnia: 

 
Wydana przez: 

 

Miejscowość inwestycji: 

 
Ulica*/Plac* 

 
Nr domu: 

 
Nr lokalu: 

 
Nr działki: 

 

Arkusz mapy: 

 
Obręb: 

 
Nr działki: 

 
Arkusz mapy: 

 
Obręb: 

 

Do wykonania pozostały następujące roboty budowlane: (wypełnić tylko w przypadku zaznaczenia pkt. 3) 

 

 

* niepotrzebne skreślić                                                                                    podpis inwestora lub osoby przez niego upoważnionej 



 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________ 

podpis inwestora lub osoby przez niego upoważnionej 

 

 

*niepotrzebne skreślić 

D DO WNIOSKU DOŁĄCZAM Ilość 

1. Decyzja pozwolenia na budowę (kopia).  

2. Dziennik budowy (oryginały i kopie).  

3. 
Oświadczenie o braku sprzeciwu lub uwag ze strony organów wymienionych w art. 56 Prawa 

budowlanego (adresy organów wymienione na odwrocie oświadczenia). 
 

4. 

Oświadczenie kierownika budowy (oryginał): 

 o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na 

budowę oraz przepisami  

 o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy (w razie korzystania – 

drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości lub działki). 

W przypadku zmian nieodstępujących w sposób istotny od warunków pozwolenia na budowę, 

dokonanych podczas wykonywania robót oświadczenie kierownika budowy winno być potwierdzone 

przez projektanta i inspektora nadzoru. 

 

5. 

Kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi 

(kolorem czerwonym) zmianami, a w razie potrzeby, także opis uzupełniający – tylko w przypadku 

zmian nieodstępujących w sposób istotny od warunków pozwolenia na budowę, dokonanych 

podczas wykonywanych robót. 

 

6. 
Oświadczenie inwestora o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja 

wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania. 
 

7. Protokół odbioru kominiarskiego (oryginał i kopia) – ważność 1 rok.  

8. 
Protokół z próby szczelności wewnętrznej instalacji gazu (ważność 1 rok) wraz z uprawnieniami 

osoby sporządzającej (oryginał i kopia). 
 

9. Protokół z próby szczelności przyłącza gazowego (oryginał i kopia).   

10. 
Protokoły z badań wewnętrznej instalacji elektrycznej (ważność 5 lat) wraz z uprawnieniami osoby 

sporządzającej (oryginały i kopie). 
 

11. 
Potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru przyłącza elektroenergetycznego (oryginał 

i kopia). 
 

12. 
Potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru przyłącza wodociągowego (oryginał i 

kopia). 
 

13. 
Potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru przyłącza kanalizacji sanitarnej (oryginał i 

kopia). 
 

14. 
Protokół z próby szczelności bezodpływowego zbiornika na ścieki (szamba) lub stosowne 

oświadczenie kierownika budowy (oryginał i kopia). 
 

15. 
Protokół odbioru przyłącza kanalizacji deszczowej lub stosowne oświadczenie kierownika budowy 

(oryginał i kopia). 
 

16. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza (oryginał i kopia).  

17. 

Dane statystyczne niezbędne do wpisania obiektu do „ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do 

użytkowania obiektów budowlanych”, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji z dnia 7 grudnia 1998r. – Dz. U. nr 153/98 (wraz z adresem inwestycji). 

 

18. Pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu inwestora (opłata skarbowa 17 zł).  

19. 
Projekt budowlany, zatwierdzony decyzją pozwolenia na budowę z planem zagospodarowania terenu 

(do zwrotu po zakończeniu postępowania). 
 

20. 
Zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego kierownika budowy 

(kserokopia). 
 

21. 
Zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego inspektora nadzoru 

(kserokopia). 
 

22. Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej.  

23.  
Świadectwo charakterystyki energetycznej obiektu budowlanego (oryginał i kopia wraz z kserokopią  

uprawnień osoby wykonującej). 
 

24. 
W przypadku zmiany nr działki/działek należy załączyć decyzję np. o podziale nieruchomości 

 ( kserokopia). 
 



OPŁATA SKARBOWA 

Zgodnie z ustawą z 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r., Nr 225, poz. 1635): 

 

I. opłacie skarbowej nie podlega dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz 

zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego, 

II. opłacie skarbowej nie podlega pełnomocnictwo: 

1. udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu 

2. poświadczone notarialnie 

3. jeżeli mocodawcą jest jeden z podmiotów wymienionych poniżej (pkt III) 

III. z opłaty skarbowej zwolnione są: 

1. jednostki budżetowe 

2. jednostki samorządu terytorialnego 

3. organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek o dokonanie 

czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia - wyłącznie w 

związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 

Opłatę skarbową należy uiścić: 

- na numer konta Urzędu Miejskiego: 03 10902398 0000000608003288 

- w kasie Urzędu Miejskiego, ul. Zapolskiej 2/4 Wrocław 

godziny otwarcia: 

 poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek od 8.00 do 15.15  

 środa od 8.00 do 17.15 

 

WYPEŁNIA INWESTOR LUB OSOBA PRZEZ NIEGO UPOWAŻNIONA  

X 

Pełnomocnictwo 17 zł  

Potwierdzenie za zgodność 
5 zł za każdą stronę 

Razem kwota................. 
 

Decyzja pozwolenia na użytkowanie (inna niż w sprawach 

budownictwa mieszkaniowego) 
10 zł  

Zaświadczenie o zakończeniu budowy (inne niż w sprawach 

budownictwa mieszkaniowego) 
17 zł  

 

OBLICZANIE OPŁATY SKARBOWEJ ZA POZWOLENIE NA UŻYTKOWANIE 

OBIEKTU BUDWOLANEGO (WYPEŁNIA INWESTOR LUB OSOBA PRZEZ NIEGO 

UPOWAŻNIONA).  

 

Przedmiot opłaty skarbowej Stawka opłaty skarbowej 
Dane do 

obliczenia 

m²/

szt 
Kwota w zł 

Budynek przeznaczony na prowadzenie działalności 

gospodarczej innej niż rolnicza i leśna 

Za każdy m² powierzchni 
użytkowej – 0,25 zł (max. 

134,75 

 m² 
 

Jak wyżej – kolejny budynek 

Za każdy m² powierzchni 

użytkowej – 0,25 zł (max. 
134,75 

 m² 

 

Budynek służący celom gospodarczym w 

gospodarstwie rolnym 
3,5 zł za każdy  szt. 

 

Inny budynek (np. garaż wolnostojący, obiekt kultu 

religijnego) 
12 zł za każdy  szt. 

 

Studnia oraz urządzenie do usuwania nieczystości 

stałych i ścieków 
5 zł za każde  szt. 

 

Budowla związana z produkcją rolną (np. silosy) 30 zł za każdą  szt.  

Sieci wodociągowe, kanalizacyjne, 

elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, 

cieplne oraz drogi (z wyjątkiem dróg dojazdowych, 
dojść do budynków i zjazdów z drogi, o długości 

powyżej 1 kilometra 

535,75 zł za każdą  szt. 

 

Sieci wodociągowe, kanalizacyjne, 
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, 

cieplne oraz drogi, o długości do 1 kilometra 

26,25 zł za każdą  szt. 
 

Inne budowle (np. wiata, reklama, parking, droga 

dojazdowa) 
38,75 zł za każdą  szt. 

 

Urządzenia budowlane związane z obiektem 

budowlanym (np. przyłącza, przejazdy, ogrodzenia, 

place postojowe) 

22,75 zł za każdą  szt. 

 

W przypadku budynku o funkcji mieszanej, przy obliczaniu opłaty skarbowej, nie uwzględnia się powierzchni 

mieszkalnej tego budynku. 

RAZEM OPŁATA SKARBOWA  
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