WNlosEK o UDzlELENlE PoZWoLENIA

NA UZYTKOWAN!E OB|EKTU BUDOWLANEGO
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miejscowośći data

lnspektor Nadzoru Budowlanego
W

imię i nazwisko lnwestora

adres zamieszkania lub adres do korespondencji

oraz numer telefonu kontaktowego

Zgodniezart,55,56,57,59 ustawyzdnia7lipca1994roku-Prawobudowlane(jednolitytekst: Dz.U.z2013r
poz. 1409 z pożn. zm.) w oparciu o decyzję o pozwoleniu na budowę:,

podać nazwę inwestycji objętej pozwoleniem na budowę |ub zgłoszeniem

podać sygnaturę pozwolenia na budowę i datę wydania jego wydania
lub datę i nr zgłoszenia

podać n umer ewidencyj ny działkil działek, u icę,
l
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wnoszę o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu budowlanego

nazwa obiektu budowlanego

wybudowanego z9odnie zwyżej wymienionym pozwoleniem na budowę.

podpis inwestora lub pełnomocnika inwestora

ZAŁĄCZNlKl:

1. oryginał dziennika budowy;

2, Pisemne

ośWiadczenie kierownika budowy o zgodności Wykonania obiektu budow|anego z projektem budowlanym Iub warunkami pozwo|enia na
budowę oraz przepisami,iak też o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a takźe - W razie korzystania - drogi, Ulicy,
sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu;
ośWiadczenie inwestora o właściwymzagospodarowaniu terenóW przyległych, leżeli ekSploatacja Wybudowanego obiektu jest uzależn}ona od ich
odpowiedniego zagospodarowania i
4, Protokoły badań i sprawdzeń;
5, Dokumentację geodezyjną, zawierającą Wyniki geodezyjnej inWentaryzacji powykonaWczej oraz informację o zgodności uSytuowania obiektu
budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu Iub odstępstwach od tego projektu, sporządzoną przez osobę Wykonującą samodzieIne
funkcje W dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe;
6. Potwierdz€nie, zgodnae z odrębnymi przepisami, odbioru Wykonanych przyłąCzY,
7. W przypadku drogi W transeuropejskje] sieci drogoweJ:
- Wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, o którym mowa W aTt, 24| ust, 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r, o drogach pub|icznych
- uzasadnienie zażądcy drogi, o którym mowa w ań, 24| ust, 4 ustawy z dnia 21 marca 1 985 r, o drogach pub|icznych;
8, lnformacja o dokonaniu pomiarów powierzchni użytkowej budynku poszczegóInych |okaIi mieszkalnych, W sposób zgodnY przepisaml
rozpożądzenia, o którym mowa W ań. 34 ust, 6 pkt 1 Pb,
9, W razie zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub WarunkóW pozwolenia na budowę dokonanych podczas
wykonywania robót, należy dołączyc kopie rysunkóW Wchodzących W skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionyml zmlanami, a w lazie
potrzeby uzupełniający opis, W takim przypadku ośWiadczenie kierownika budowy powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru
inWestorskiego, jeżeli został ustanowiony;
10, oświadczenie o braku sprzeciwu |ub uwag ze strony organów wymienionych W ań,56 Pb, o i|e zachodzą przesłanki Wymienione W art,56 ust,1a Pb,
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