Inwestor:
imię i nazwisko:..........................................

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

data…………………

adres.......................................................

..............................................................
tel. kont.

....................................................
POWIATOWY INSPEKTORAT
NADZORU BUDOWLANEGO
W KRAKOWIE - POWIAT GRODZKI
ul. Wielicka 28A, 30-552 Kraków

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI POZWOLENIA NA UśYTKOWANIE
OBIEKTU BUDOWLANEGO
Część I
Zgodnie z art. 55 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane wnoszę o wydanie pozwolenia na
uŜytkowanie obiektu budowlanego ……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
PołoŜonego w Krakowie przy ulicy……………………………………………………………………nr…………….
Na działce nr…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………obręb…...................................
Roboty budowlane zostały wykonane na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę
z dnia ............................nr........................... znak:.............................................................................................
wydanej przez....................................................................................................................................................
Do wykonania pozostało:
………….............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..

Dane techniczne obiektu budowlanego:

Pow. zabudowy

m²

Kubatura

m³

Pow. uŜytkowa

m²

Pojemność

m³

BUDOWLE BĘDĄCE
SIECIAMI TECHNICZNYMI
(wodociągowe, cieplne
elektroenergetyczne,
kanalizacyjne,
telekomunikacyjne)

Pow. mieszkalna

m²

Długość

m

Długość

m

Kubatura

m³

Szerokość

m

Średnica

mm

Wysokość

m

Napięcie

kV

BUDYNKI

Ilość mieszkań
Ilość izb
Ilość kondygnacji

BUDOWLE

Część II

Do wniosku dołączam:
1. oryginał dziennika budowy;
2. oświadczenie kierownika o:
a) zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia
na budowę oraz przepisami
b) doprowadzeniu do naleŜytego stanu i porządku terenu budowy, a takŜe – w razie korzystania
– drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu.
3. oświadczenie inwestora o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych;
4. protokoły badań i sprawdzeń (wykonane przez osoby posiadające stosowne uprawnienia):
a) protokół sprawozdawczo – opiniodawczy przewodów kominowych,
b) protokół badań (w tym skuteczności zerowania) instalacji i przyłączy elektrycznych wraz
ze świadectwem kwalifikacyjnym D uprawniającym do zajmowania się eksploatacją
urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru oraz zaświadczenie wydane przez
dostawcę prądu o wykonaniu przyłączy zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi,
c) protokół badań przyłączy wodno – kanalizacyjnych,
d) protokół badania instalacji gazowej wraz z zawiadomieniem przekazanym dostawcy gazu
o gotowości instalacji do uŜytkowania,
5. inwentaryzację geodezyjną powykonawczą;
6. kopie
rysunków
(wchodzące
w
skład
zatwierdzonego
projektu
budowlanego)
z naniesionymi zmianami nieodstępującymi w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub
warunków pozwolenia na budowę;
7. oświadczenie o braku sprzeciwu lub uwag ze strony organów wymienionych w art. 56 tj.:
Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej StraŜy PoŜarnej;
8. kopię świadectwa charakterystyki energetycznej budynku (nie stosuje się do budynków:
podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
uŜywanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej; przeznaczonych do uŜytkowania w czasie
nie dłuŜszym niŜ 2 lata; niemieszkalnych słuŜących gospodarce rolnej; przemysłowych i
gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym niŜ 50 kWh/m2/rok; mieszkalnych
przeznaczonych do uŜytkowania nie dłuŜej niŜ 4 miesiące w roku; wolnostojących o powierzchni
uŜytkowej poniŜej 50 m2) (art. 57 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane).
9. upowaŜnienie udzielone pełnomocnikowi w moim imieniu.
Do wglądu: decyzja pozwolenie na budowę oraz zatwierdzony projekt budowlany (dotyczy decyzji
wydanych przed 11.07.2003 r.)

……………………………………………………………
Podpis Inwestora

