
       
 

Pruszcz Gdański, dnia  ..................................................... 
 
....................................................................................... 
                      (imię i nazwisko / nazwa inwestora) 
 
...................................................................................... 
             (adres zamieszkania / adres siedziby inwestora) 
 
...................................................................................... 
 
...................................................................................... 
(nr telefonu – umożliwiający kontakt z inwestorem w godzinach 800-1530) 

 
 

  
 WNIOSEK O POZWOLENIE NA UŻYTKOWANIE 

 
 
 

Zawiadamia się, że w dniu ................................................. zakończono budowę 

.................................................................................................................................................................................... 
(wymienić rodzaj i przeznaczenie obiektu budowlanego) 

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

na działce nr ............................................................................................... z obrębu ............................................ 

przy ul. ................................................................................................................................................... nr .............. 

w ................................................................................................................ gmina ................................................ 

w pełnym zakresie – części obejmującej .................................................................................................................. 
(określić wykonaną część objętą pozwoleniem na budowę) 

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

 

Obiekt został wykonany na podstawie pozwolenia na budowę: 

z dnia  ................................................................................................................................................................... 

nr .......................................................................................................................................................................... 

Udzielonego przez: ............................................................................................................................................... 
 
 
a) pow. zabudowy ......................... m2 

b) pow. użytkowa    ......................... m2 

c) pow. całkowita  ......................... m2 

d) kubatura            ......................... m3 

e) ilość izb (pokoje + kuchnie) ........................ 

f) wyposażenie budowlane (niepotrzebne skreślić):  
studnia, przyłącze wodociągowe (z sieci), przyłącze kanalizacji sanitarnej (do sieci kanalizacyjnej), 
oczyszczalnia ścieków, bezodpływowy zbiornik na nieczystości płynne, przyłącze kanalizacji deszczowej, 
przyłącze energetyczne, przyłącze gazowe (z sieci), przyłącze gazowe (ze zbiornika gazu) 
 

g) ilość kondygnacji .........................  

h) ilość mieszkań .........................  
M-1 .........................  
M-2  .........................  
M-3  .........................  
M-4  .........................  
M-5 .........................  

i) metoda wznoszenia budynku ........................................................................................................................... 

j) rozpoczęcie budowy   ......................... 

k) zakończenie budowy ......................... 
 
 
 
 
 
 

POWIATOWY INSPEKTORAT 
NADZORU BUDOWLANEGO  

w POWIECIE GDAŃSKIM 
ul. Wojska Polskiego 16 
83-000 Pruszcz Gdański 

............................................ 
(podpis inwestora) 



Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Powiecie Gdańskim ul. Wojska Polskiego 16 83-000 Pruszcz Gdański, pokój nr 224 
tel./fax (58) 683-54-11 

pinb.pruszcz@gda.winb.gov.pl                http://bip.pruszcz.gda.winb.gov.pl 
 

 
 
 
Załączniki: 
  
1.  Oryginał dziennika budowy 
2.     Oświadczenie kierownika budowy: 
  o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na 

budowę oraz przepisami 
 o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy  

3.  W razie korzystania z ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu:   
- oświadczenie inwestora o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja 

wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania 
4.  Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza obiektu i przyłączy:  / niepotrzebne skreślić/ 
  przyłącza gazowego 

 zbiornika gazowego wraz z przyłączem do budynku 
 przyłącza kanalizacyjnego 
 oczyszczalni ścieków 
 zbiornika na nieczystości płynne 
 przyłącza wodociągowego 
 przyłącza elektrycznego 

 
Uprawniony geodeta powinien określić, czy obiekt wraz z przyłączami jest wykonany zgodnie z 
pozwoleniem na budowę. 

5.  Protokół lub potwierdzenie odbioru przyłącza instalacji gazowej 
6.  Protokół lub potwierdzenie odbioru wewnętrznej instalacji gazowej 
  jeżeli instalacja gazowa została wykonana na podstawie osobnego pozwolenia na budowę, należy 

złożyć odrębne zawiadomienie o zakończeniu budowy  
7.  Protokół lub potwierdzenie odbioru przyłącza instalacji wodociągowej 
8.  Protokół lub potwierdzenie odbioru przyłącza instalacji kanalizacyjnej  
  jeżeli budynek jest podłączony do bezodpływowego zbiornika na nieczystości płynne, należy 

dostarczyć oświadczenie kierownika budowy lub certyfikat producenta  potwierdzające szczelność zbiornika  
 jeżeli budynek jest podłączony do przydomowej oczyszczalni ścieków, należy dostarczyć protokół 

odbioru danej oczyszczalni (wystawiony przez osobę uprawnioną) lub oświadczenie kierownika 
budowy stwierdzające zgodność wykonania oczyszczalni z zatwierdzonym projektem budowlanym  
i warunkami technicznymi  

9.  Protokół lub potwierdzenie odbioru przyłącza instalacji elektrycznej 
  zaświadczenie o przyłączeniu do sieci elektrycznej z firmy ENERGA 
10.  Protokół lub potwierdzenie odbioru wewnętrznej instalacji elektrycznej  
  podpisany przez uprawnionego elektryka (podać nr uprawnień) 

 jednoznacznie potwierdzający, że instalacja elektryczna wewnątrz obiektu jest wykonana poprawnie 
11.  Kopia świadectwa charakterystyki energetycznej budynku. Nie stosuje się do budynków:  

a) podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;  
b) używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej;  
c) przeznaczonych do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata;  
d) niemieszkalnych służących gospodarce rolnej;  
e) przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/m2/rok;  
f) mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku;  
g) wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2) (art. 57 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane). 

12.  Protokół sprawdzenia przewodów kominowych 
  podpisany przez mistrza kominiarskiego 
13.  Oświadczenie o braku sprzeciwu lub uwag ze strony organów wymienionych w art. 56 tj.:  

Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Straży Pożarnej 
14.  Do wglądu:  
  decyzja pozwolenie na budowę 
  zatwierdzony projekt budowlany 
  plan zagospodarowania działki 
 
UWAGA 
W przypadku wprowadzenia w trakcie budowy zmian należy dodatkowo dołączyć: 
 oświadczenie kierownika budowy (potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru  inwestorskiego, 

jeżeli został ustanowiony) wymieniające wprowadzone zmiany  
 kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi kolorem 

czerwonym zmianami 
 oświadczenie projektanta określające czy wprowadzone w trakcie budowy zmiany są istotnym czy 

nieistotnym odstąpieniem od pozwolenia na budowę 
 


