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

......................, dn. ....................

(adres inwestora)

POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO W MIELCU
ul. Wyspiańskiego 6, II piętro pok. 222
39-300 Mielec

WNIOSEK
o udzielenie pozwolenia na użytkowanie
Zgodnie z art.55 ust. 1 pkt. 1, 2, 3*,4* ust.2 oraz art. 57 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. –
Prawo budowlane (Dz. U. 2017.1332 )
proszę o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektu (ów) *
......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
położonego (ych) na nieruchomości w ................................... ul. .............................................
nr ewid.gr. ....................................................................................................................................
Obiekt (roboty) został/y/ ukończony/e/ w całości, w części obejmującej*
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Budowa, (roboty) została/y/ wykonana/e/ na podstawie pozwolenia na budowę /zgłoszenia/
nr ......................................................z dnia...................................................................................
udzielonego przez ........................................................................................................................
* odp. skreślić





Powierzchnia użytkowa.............. m2
Powierzchnia zabudowy.........m2
Kubatura................ m3

Dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Przekazane dane stanowią wyłącznie
przedmiot przetwarzania w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na
podstawie art. 6 ust.1 lit. c w. w. rozporządzenia. Administratorem powyższych danych jest Powiatowy
Inspektor Nadzoru Budowlanego w Mielcu.

............................................
(podpis inwestora)
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Dokumenty wymagane do wniosku
1. Oryginał dziennika budowy
2. Oświadczenie kierownika budowy, że obiekt, roboty został/y/ wykonane zgodnie z
projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi
Polskimi Normami oraz że teren budowy został doprowadzony do należytego stanu i
porządku.
3. Protokoły badań i sprawdzeń – protokół kominiarski, instalacji: gazowej, elektrycznej,
wod – kanalizacyjnej itp.
4. Potwierdzenie odbioru wykonanych przyłączy.
5. Atesty, deklaracje zgodności na materiały wbudowane w obiekt budowlany itp.
6. Dokumentację geodezyjną, zawierającą 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
7. Jeżeli dokonano dopuszczalnych zmian w stosunku do projektu, oświadczenie kierownika
budowy winno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego ( o
ile był ustanowiony ) oraz należy doręczyć kopie rysunków z projektu z naniesionymi
zmianami.
8. Oświadczenie o braku sprzeciwu w użytkowaniu Państwowej Inspekcji Ochrony
Środowiska, Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Pracy, Straży Pożarnej- jeżeli są wymagane
(adres w/w instytucji)
1. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Delegatura w Tarnobrzegu
ul. Św. Barbary 12
39-400 Tarnobrzeg *
2. Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu
ul. Marii C. Skłodowskiej 8
3. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu,
ul. Sienkiewicza 54

7. Projekt budowlany i pozwolenie na budowę/zgłoszenie/ do wglądu.
8. Nadanie numeru nieruchomości (z właściwego Urzędu).
1*(adres w/w instytucji) - Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Delegatura w Tarnobrzegu
uprzejmie informuje, że ustawą z dnia 26 kwietnia 2007r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. Nr. 88 póz. 587), w art. 3 pkt 2 został uchylony art. 56 ust. l pkt l ustawy Prawo Budowlane.
W związku z powyższym inwestor na którego nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie i powiadomienia o
zakończeniu budowy po dniu 28 lipca 2007 r., nie ma już obowiązku informowania o tym fakcie organów Inspekcji Ochrony
Środowiska.
Ponadto informuję, że tylko zgodnie z art. 76 ust.4 ustawy Prawo ochrony środowiska, inwestor na 30 dni przed terminem
oddania do użytkowania nowo zbudowanego lub zmodernizowanego obiektu budowlanego, zespołu obiektów lub instalacji
realizowanych jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, o którym mowa w art. 51 ust. l w/w
ustawy jest obowiązany poinformować wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o planowanym terminie oddania do
użytkowania nowo zbudowanego lub zmodernizowanego obiektu budowlanego, zespołu obiektów lub instalacji,
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