
…………………………………………………  …………………………………….. 
       / miejscowość, data / 

………………………………………………… 
 

………………………………………………… 
 

………………………………………………… 
     / imię i nazwisko lub nazwa instytucji, adres, telefon*  / 

       Powiatowy Inspektorat Nadzoru  

       Budowlanego w Sokołowie Podlaskim 

        

 

Wniosek o pozwolenie na użytkowanie obiektu  budowlanego 
 

 

Pozwolenie na budowę: Nr ....................................................  z dnia ..............................................  

Obiekt  budowlany  / część obiektu: ................................................................................................. 

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

Kategoria obiektu  budowlanego: ..................................................................................................... 

 

Zgodnie z art. 55 ust. 1 pkt 1 / art. 55 ust. 1 pkt 2 / art. 55 ust. 1 pkt 3 / art. 55 ust. 2** 

ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r.  poz. 1186 z późn. zm.),  

proszę o wydanie pozwolenia na użytkowanie wyżej wymienionego obiektu budowlanego, 

zlokalizowanego na działce / działkach**  nr ewidencyjny ………………………………………. 

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

w miejscowości ………....……………………….… przy ul. ………………….............................. 

gmina ………………..…………………………… 

Do zakończenia budowy pozostało wykonanie następujących robót budowlanych: 

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

......................................................................................................................................................... , 

które to roboty zobowiązuję się wykonać w terminie do dnia ....................................................... 

 

Budynki mieszkalne 

przeznaczone na 

sprzedaż                              

i wynajem*** 

liczba mieszkań powierzchnia mieszkań (m2) 

na sprzedaż na wynajem na sprzedaż na wynajem 

    

 

 

Wykaz załączników – na odwrocie. 

...................................................... 
              / podpis inwestora / 

 
* Informacja o numerze telefonu jest nieobowiązkowa. Wpisując numer telefonu wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych 
osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)). Może Pani/Pan w każdym czasie wycofać zgodę poprzez złożenie pisemnego 

oświadczenia na adres korespondencyjny: ul. Armii Krajowej 4, 08-300 Sokołów Podlaski lub na adres e-mail: pinb@powiat-sokolowski.pl, co 

nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych dokonanego przed wycofaniem zgody. 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, ul. Armii Krajowej 4, 08-300 Sokołów 
Podlaski. Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w celu wydania decyzji o pozwoleniu 

na użytkowanie. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są dostępne w siedzibie Administratora. 

** niepotrzebne skreślić  
*** tabelę należy wypełnić, jeżeli dotyczy przedmiotowej inwestycji. 

mailto:pinb@powiat-sokolowski.pl


 

Wykaz  załączników: *** 

 

1 oryginał dziennika budowy;

2 oświadczenie kierownika budowy:

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

budowę oraz przepisami,

b
o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - drogi,

ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu;

c

informacja o dokonaniu pomiarów powierzchni użytkowej budynku i poszczególnych lokali

mieszkalnych, w sposób zgodny z przepisami rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i

Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu

budowlanego 

dotyczy budynku 

mieszkalnego lub 

budynku z częścią 

mieszkalną

d karta informacyjna obiektu

3
oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego

obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania;
jeżeli wymagane

4 protokoły badań i sprawdzeń:

a protokół  odbioru przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych)

b protokół badań i sprawdzeń instalacji elektrycznej i piorunochronnej jeżeli wymagane

c protokół badań i sprawdzeń wewnętrznej instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej jeżeli wymagane

d protokół badań i sprawdzeń instalacji c.o. jeżeli wymagane

e protokół badań i sprawdzeń wewnętrznej instalacji gazowej jeżeli wymagane

f protokół badań i sprawdzeń zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków jeżeli wymagane

g protokół badań i sprawdzeń kanalizacji deszczowej jeżeli wymagane

h protokół odbioru robót związanych z budową zjazdu jeżeli wymagane

i

j

5

dokumentacja geodezyjna, zawierająca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz

informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub

terenu lub odstępstwach od tego projektu, sporządzoną przez osobę wykonującą samodzielne funkcje

w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe;

6 potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy

a potwierdzenie odbioru wykonanego przyłącza wodociągowego jeżeli wymagane

b potwierdzenie odbioru wykonanego przyłącza kanalizacji sanitarnej jeżeli wymagane

c potwierdzenie odbioru wykonanego przyłącza elektroenergetycznego jeżeli wymagane

d potwierdzenie odbioru wykonanego przyłącza gazowego jeżeli wymagane

e potwierdzenie odbioru wykonanego przyłącza cieplnego jeżeli wymagane

f potwierdzenie odbioru wykonanego przyłącza kanalizacji deszczowej jeżeli wymagane

g

7

zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, potwierdzające spełnienie warunków, o

których mowa w art. 37i ust. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym, o ile jest wymagane;

jeżeli wymagane

8

kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi

zmianami (w razie potrzeby także uzupełniający opis), jeśli podczas wykonywania robót zostały

dokonane zmiany nieodstępujące w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków

pozwolenia na budowę.

jeżeli wymagane

a potwierdzenie przez projektanta

b potwierdzenie przez inspektora nadzoru inwestorskiego
jeżeli został 

ustanowiony

9
oświadczenie o braku sprzeciwu lub uwag ze strony organów wymienionych w art. 56 ustawy Prawo

budowlane.
jeżeli wymagane

 

*** załączniki dołączone do zgłoszenia zaznaczyć znakiem „X” 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Kwituję odbiór oryginalnych załączników nr 1, 4, 5.  

 

...................................................... 
              / data i podpis inwestora / 


