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

..............................................................
(imię i nazwisko lub nazwa inwestora)

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

..............................................................
(adres korespondencyjny)

Powiatowy Inspektorat
..........................................................…. Nadzoru Budowlanego w Sierpcu

(telefon kontaktowy) ul. Kopernika 9

WNIOSEK
o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego

Zgodnie z art. 55, art. 56 i art. 57 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz.  U.  z  2020 r.,  poz.  1333  ze  zm.)  wnoszę  o  wydanie  pozwolenia  na  użytkowanie  obiektu
budowlanego pod nazwą: ……………………………………………………………………………..
.....................................................................................................................................................……...

(nazwa obiektu)

Obiekt zrealizowano na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę/zgłoszenia* nr ........................
znak sprawy .........................................................… z dnia ................................................. wydanego
przez ......................................................................................................................................................
Obiekt usytuowany w miejscowości ….................................................................................................
przy ul./gm. ............................................................ nr ewid. działki ................................................….
nr adresowy budynku (jeżeli jest nadany) …………………….
Data rozpoczęcia budowy: …...…..................................
Data zakończenia budowy: …...…..................................

 1. Dane techniczne budynku:

Powierzchnia zabudowy                                  m2 Kubatura                                                           m3

Powierzchnia użytkowa – łączna                     m2 Powierzchnia użytkowa mieszkań                   m2

Wysokość                                                          m Ilość kondygnacji nadziemnych                       szt

Ilość izb (pokoje + kuchnie)                            szt
Uwaga, w przypadku rozbudowy lub nadbudowy należy podać dane tylko części rozbudowanej (nadbudowanej)!

 1.1.Dane uzupełniające dotyczące obiektu:*
• Forma budownictwa*:   □ na własny użytek,        □ na sprzedaż,         □ inna ……………….,
• Budownictwo*:              □ nowe,          □ rozbudowa, nadbudowa,          □ przebudowa (inne),
• Wyposażenie obiektu*:

- zaopatrzenie w wodę: □ z sieci, □ z własnej studni,*
- odprowadzenie ścieków: □ do sieci, □ do własnego zbiornika (lub oczyszczalni ścieków),*
- ogrzewanie:  □ z sieci ciepłowniczej, □ z własnej kotłowni (jakiej) ……………………....,

□ inne (jakie) …………………………….,*
- instalacja gazowa: □ zasilana z sieci, □ zbiornikowa,*
- ciepła woda z ciepłowni:  □ tak, □ nie.*

Rodzaj materiału wykonanych ścian …..........................................................………………



 1.2.Efektywność energetyczna budynków (mieszkalnych i niemieszkalnych)
Wskaźnik

EP w
kWh/m2rok

Współczynniki przenikania ciepła U w  W/(m2K)f

Ścian
zewnętrznych
przy tj≥16oC

Dachu/stropodachu/
stropu pod

nieogrzewanymi
podddaszami lub nad

przejazdami przy
ti≥16oC

Podłogi na
gruncie w

pomieszczeniu
ogrzewanym
przy ti≥16oC

Okien (z
wyjątkiem okien
połaciowych),

drzwi
balkonowych
przy ti≥16oC

Drzwi w przegrodach
zewnętrznych lub w
przegrodach między

pomieszczeniami
ogrzewanymi i

nieogrzewanymi

f)W przypadku wystąpienia dla danego rodzaju przegrody więcej niż jednego współczynnika przenikania ciepła U
w W/(m2K) np. kilka współczynników przenikania ciepła dla ścian zewnętrznych, należy podać wartość najbardziej 
niekorzystną pod względem izolacyjności cieplnej (największą).

 2. Dane charakterystyczne budowli - obiektu liniowego:
Długość                                                            m Napięcie                                                          kV

Szerokość                                                         m Średnica                                                          mm

Wysokość                                                          m Klasa drogi

Rodzaj nawierzchni Pojemność

W  trakcie  realizacji  obiektu  wprowadzono  następujące  nieistotne  zmiany  w  stosunku  do
zatwierdzonego  projektu  budowlanego  przez  organ  wydający  decyzję  o  pozwoleniu  na
budowę:..................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................

Wraz z niniejszym wnioskiem przedkładam następujące załączniki (art. 57 Prawa  budowlanego):
1. Oryginał dziennika budowy *,
2. Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem i warunkami 

pozwolenia na budowę oraz przepisami *,
3. Oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych jeżeli eksploatacja 

wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania *,
4. Protokoły badań i sprawdzeń (przewodów wentylacyjnych, spalinowych z uwzględnieniem 

wentylacji mechanicznej, instalacji elektrycznej, instalacji gazowej)*,
5. Inwentaryzację geodezyjną podwykonawczą *,
6. Potwierdzenie, zgodnie z odpowiednimi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy *,
7. Oświadczenia o braku sprzeciwu lub uwag ze strony Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej 

Straży Pożarnej *.
Oświadczam, że wszystkie powyższe dane są zgodne ze stanem faktycznym.

..................................................
*  Właściwe zaznaczyć            (podpis inwestora)


