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Powiatowy Inspektorat 
Nadzoru Budowlanego 

w Powiecie Nowodworskim 
ul. Sikorskiego 23 

82-100 Nowy Dwór Gdański 

Wniosek o pozwolenie na użytkowanie 

Na podstawie art. 55 i art. 57 ust. 1 – 4 Ustawy z dnia 07.0.7.1994 roku – Prawo budow-
lane (tekst jednolity – Dziennik Ustaw z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami), 
wnoszę o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie: 

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

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

.................................................................................................................................. 
(nazwa i rodzaj oraz adres całego zamierzenia budowlanego, rodzaj obiektu lub zespołu obiektów bądź robót budowlanych, numer ewidencyjny 

działki lub działek budowlanych) 

 
Do wniosku dołączam: 
1) oryginał dziennika budowy, 
2) oryginał oświadczenia kierownika budowy w zakresie określonym w art. 57 ust. 1 pkt 2 obowiązującej 

ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity – Dziennik Ustaw z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmia-
nami): 
o o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na 

budowę oraz przepisami, 
o o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania – drogi, 

ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 
3) oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego 

obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania 
4) potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy: 

o odbioru przyłącza wodociągowego    z dnia .............................................. 
o odbioru przyłącza kanalizacyjnego    z dnia .............................................. 
o odbioru przyłącza energetycznego    z dnia .............................................. 
o odbioru przyłącza gazowego    z dnia .............................................. 
o przyłącza ciepłowniczego     z dnia .............................................. 

5) protokoły badań i sprawdzeń: 
o przewodów wentylacyjnych i spalinowych   z dnia ............................................ 
o protokoły badań i sprawdzeń instalacji wewnętrznych: z dnia ............................................ 

6) dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informacje 
o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstęp-
stwach od tego projektu, sporządzoną przez osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji 
i kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe     
        z dnia ............................................ 

7) kopie rysunków z naniesionymi zmianami 
8) pełnomocnictwo 
9) oświadczenie o braku sprzeciwu lub uwag ze strony organów wymienionych w art. 56 obowiązującej ustawy 

Prawo Budowlane (tekst jednolity – Dziennik Ustaw z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami): Pań-
stwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Straży Pożarnej. 

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

(podpis inwestora lub jego pełnomocnika) 


