druk nr 40

……………………................................
( miejscowość, data )

....................................................................................
(imię, nazwisko /nazwa inwestora(ów)

....................................................................................
(adres zamieszkania / siedziby, adres do korespondencji)

....................................................................................
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
85-082 Bydgoszcz, ul. Zygmunta Augusta 16

WNIOSEK
o wydanie pozwolenia na użytkowanie
Stosownie do art. 55 i 57 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r. poz.
290, z

późn. zm) proszę o wydanie

pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego

/podać rodzaj obiektu/....................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………….…………….............
wybudowanego w /podać adres budowy/…………………..……………………..…………………...............
gmina ……………………………………. na działce oznaczonej nr ewid. ……….………………..........
na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę wydanej przez ....……...………….………………...........
Nr .................................. znak ..................................................... z dnia …………………………………...
Roboty rozpoczęto w dniu …………………………………..
Zakres robót przewidzianych do całkowitego zakończenia inwestycji:
…......................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
....……………..............................................................
( podpis inwestora(ów) lub osoby (osób) uprawnionej)
Załączniki:
1. Oryginał dziennika budowy
2. Oświadczenie kierownika budowy:
 o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami
wraz z informacją o dokonaniu pomiarów powierzchni użytkowej budynku i poszczególnych lokali mieszkalnych, 
 o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – ulicy, sąsiedniej nieruchomości,
budynku lub lokalu.
3. Oświadczenie Inwestora o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest
uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.
4. Protokóły badań i sprawdzeń np. protokół kominiarski, protokół wydajności wentylacji mechanicznej, pomiary elektryczne
i
ochrony od porażeń w tym WLZ, protokół szczelności instalacji gzowej, decyzja UDT dopuszczająca zbiornik gazu płynnego do
użytkowania, itp.
5. Dokumentacja geodezyjna (informacja oraz mapa inwentaryzacji geodezyjnej przyjętej do zasobów geodezyjnych)
6. Potwierdzenie odbioru wykonanych przyłączy – prąd, woda, kanalizacja (protokoły lub umowy o dostarczanie mediów.
- zbiornik bezodpływowy – protokół badania szczelności potwierdzony przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia
- własne ujęcie wody – ksero badania laboratoryjnego potwierdzającego zdatność wody do spożycia przez ludzi.
7. W razie zmian nie odstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub pozwolenia na budowę, dokonanych podczas
wykonywania robót, należy dołączyć kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi
zmianami, a w razie potrzeby także uzupełniający opis. W takim przypadku oświadczenie - załącznik nr 2 - powinno być potwierdzone
przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli został ustanowiony.
8. Oświadczenie o braku sprzeciwu lub uwag ze strony organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Straży Pożarnej –
dot. obiektu budowlanego, nieobjętego obowiązkiem uzyskania pozwolenia na użytkowanie, gdy projekt budowlany wymagał
uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej lub wymagań higienicznych i zdrowotnych (art.56 ust1a uPB).
9. Ksero decyzji pozwolenia na budowę.
10. Ksero projektu zagospodarowania działki lub terenu
11. Karta informacyjna obiektu budowalnego druk 41,

12. Projekt budowlany do wglądu

