
……………………………………………………             Nowy Dwór Mazowiecki dnia …….…………. 
/ imię i nazwisko inwestora(ów) oraz adres zamieszkania 

 
…………………………………………………….. 
         zgodny z miejscem obecnego zameldowania  

…………………………………………… 

 

……………………………………………       

                      telefon kontaktowy /                                           Powiatowy Inspektor 

                                                      Nadzoru Budowlanego 

 w Nowym Dworze Mazowieckim 
    ul. Paderewskiego 1 B, 05-100 Nowy Dwór Maz.  

            Tel. /22/  765 – 32 -65 

 

WNIOSEK 
o udzielenie pozwolenia na użytkowanie budynku / części budynku

1) 

Zgodnie z art. 54 – 57 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 156 z 2006r. poz. 1118 ze zm.), 

 

W związku z wykonaniem robót przy budowie ……………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
/podać przeznaczenie budynku, ilość kondygnacji, technologię, rodzaj pokrycia dachu/ 

…………………………………………………………………………………………………………………., 

na których wykonanie posiadam decyzję o pozwoleniu na budowę Nr ………………… z dnia ……………., 

wydaną przez ………………………………………………………..… Obiekt budowlany zlokalizowany jest 

w miejscowości ………………………………………. przy ul. ………...………..……………………nr…...,  

gm. …………………………………, nr ew. działki …………. obręb ……………………………….………. 

Dane techniczne:         całość budynku / części przekazywanej: 

 Powierzchnia zabudowy  -………………………….…../….….………………………m
2
, 

 Powierzchnia użytkowa  -……………………………../..…….………………………m
2
, 

 Kubatura     - ……………………………./………...……………………m
3
, 

 Wysokość budynku   - …………………………………………………………….m, 

 Ilość izb (pokoje + kuchnia)   - ……………………………./……….……………………….. 

 Ilość kondygnacji nadziemnych  - ……………………………./………….…………………….. 

 Ilość budynków mieszkalnych na ww. działce - ……………………………………………………. 

Instalacje w budynku: 

 Wodna   - przyłącze -   własne  /  z sieci  /  brak  
1) 

 Kanalizacyjna  - odprowadzenie do  -  szamba  /  sieci  /  przydomowej oczyszczalni 

ścieków  /  brak 
1) 

 Gazowa   - z sieci  /  ze zbiornika  /   brak 
 1)

  

 Elektryczna   - z sieci  /  z generatora  /  brak  
1) 

 Centralne ogrzewanie -  z sieci co /  gaz ziemny  /  gaz płynny – propan  / olej opałowy  / 

                       elektryczne  /  paliwa stałe- węgiel, drewno  /  brak  /   

                       inne …………..................................................…………….
1) 

 
1)

 – Niepotrzebne skreślić  
 

 

 



W trakcie realizacji obiektu budowlanego wprowadzono następujące zmiany w stosunku do zatwierdzonego 

przy pozwoleniu na budowę projektu budowlanego : ………………………………………………………… 

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

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

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

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

............................................................................................................................................................................. 

Niniejszym, zwracam się z prośbą o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego 

jak wyżej, wykonanego: w całości  /  w części obejmującej 
1)

: ………………………………………………... 

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

Do całkowitego wykończenia pozostały następujące roboty budowlane i elementy obiektu: ……..………….. 

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

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

……………………………………….które zamierzam wykonać do dnia ……………………………….…… 

 

 

…………………………………………. 
/ podpis(y) inwestora(ów)/ 

 
Do wniosku należy dołączyć załączniki (art. 57 ustawy Prawo budowlane): 

1. Dziennik budowy, należycie wypełniony, z wpisem geodety uprawnionego o wytyczeniu obiektu na gruncie. 

2. Oświadczenie kierownika budowy wraz z kopią uprawnień i aktualną przynależnością do Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa: 

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

obowiązującymi przepisami i normami. 

b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – ulicy, 

sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, dodatkowo Oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu 

terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego 

zagospodarowania. 

3. Oświadczenie  Inspektora Nadzoru  wraz z kopią uprawnień i aktualną przynależnością do Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na 

budowę oraz obowiązującymi przepisami i normami, jeśli został ustanowiony. 

4. Protokóły badań i sprawdzeń:  

 Protokół sprawdzenia instalacji gazowej wewnętrznej – WYSTAWIONY WYŁĄCZNIE przez osobę posiadającą             

ŚWIADECTWO     KWALIFIKACJI grupy 3 DOZÓR  

 kopia protokołu (potwierdzenie) odbioru przyłącza gazu 

 kopia protokołu odbioru przyłącza kanalizacyjnego lub oświadczenie kierownika budowy o szczelności zbiornika 

szamba 

 kopie protokołów badań i sprawdzeń instalacji elektrycznej oraz oświadczenie osby wykonującej tą instalację 

 kopia protokołu odbioru przyłącza elektrycznego (potwierdzenie zainstalowania stałego licznika poboru mocy) 

 kopia aktualnego protokołu (opinii) kominiarskiego. 

 Kopia protokołu odbioru przyłącza wodociągowego  

5. Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą. 

6. Kopię świadectwa charakterystyki energetycznej budynku 

7. W razie zmian nieodstępujących 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 także uzupełniający opis. W takim 

przypadku oświadczenie kierownika budowy (jak w p.2) powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora 

nadzoru inwestorskiego, jeżeli został ustanowiony. 

8. Stanowiska organów: KPPSP, PIP, PIS oraz oświadczenie o braku sprzeciwu lub uwag ze strony ww. organów.
 2) 

 (nie 

dotyczy budynków
  
mieszkalnych zakończonych w całości) 

9. Wyciąg z KRS, oraz pełnomocnictwo, bądź upoważnienie dla osoby reprezentującej firmę. 

Ponadto przedłożyć: 

- Kserokopię decyzji pozwolenia na budowę + oryginał decyzji z klauzulą ostateczności - do wglądu, 

- Zatwierdzony przy pozwoleniu na budowę projekt budowlany - do wglądu. 
 

1) 
– Niepotrzebne skreślić 

2) 
– Jeżeli jest wymagane 

UWAGA: 

1. Budynki mieszkalne jednorodzinne zwolnione są z opłaty skarbowej. Opłata skarbowa od budynków innych niż mieszkalne wynosi 

0,25zł x powierzchnia użytkowa budynku. Do wniosku należy załączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej.     

2. Dokumenty wraz z decyzją pozwolenia na użytkowanie zostaną wydane wyłącznie inwestorowi lub osobie posiadającej  pisemne 

upoważnienie od inwestora z potwierdzoną przez organ administracji własnoręcznością jego podpisu bądź upoważnienie notarialne.  


