……………………………………………………..…..

Białystok, dn. …………………………

…………………………………………..……………..
POWIATOWY INSPEKTORAT

/imię i nazwisko inwestora oraz adres/

tel: ……………………………………...……………

NADZORU BUDOWLANEGO
UL. SŁONIMSKA 15/1
15-028 BIAŁYSTOK

WNIOSEK O POZWOLENIE NA UŻYTKOWANIE
BUDYNKI
Zgodnie z art. 55, 57 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane /Dz. U z 2017 r. poz. 1332 tekst
jedn. z późn. zm./ zawiadamiam że w dniu …………………………… zakończono budowę ……...……….………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
/wymienić rodzaj obiektu budowlanego/

w ………………………………………………….., gm. ………………………………………… przy ul. …………………………………………………
nr ewidencyjny gruntów: …………………………………...………., nr obrębu: …………………………
Roboty zostały wykonane na podstawie pozwolenia/zgłoszenia* z dnia: ………………………………………………………,
nr AR………………………………………………………… zgodnie/niezgodnie* z projektem technicznym i warunkami
pozwolenia na budowę/dokumentami zgłoszenia*, w pełnym zakresie/ w części* obejmującej ………..
…………………………………………………………………………..………………………………………………………………………….…………………...
Charakterystyka obiektu:

Instalacje wewnętrzne:

1. pow. zabudowy…………………m

1. wodociąg – z ujęcia własnego/ miejskiego*

2. pow. użytkowa …………………m2

2. kanalizacja – lokalna/ ogólnospławna*

3. pow. mieszkalna ………………m2

3. gaz z sieci rozdzielczej- butli*

4. kubatura ..…………………………m3

4. ogrzewanie- kocioł na paliwo stałe/ gazowe/

2

5. liczba kondygnacji.…………..

ciekłe/ biopaliwo/ elektryczny/ inny

6. wysokość (w m).…………...
7. ilość izb ..………………………….

Data rozpoczęcia budowy ……………………………..
Współczynnik przenikania ciepła U [W/(m2 x K)]

Wskaźnik EP
[kWh/m2 x rok]

Ścian zewnętrznych
przy ti>16°C

Dachu/
stropodachu/stropu
pod nieogrzewanymi
poddaszami lub nad
przejazdami przy
ti>16°C

Podłogi na gruncie
w pomieszczeniu
ogrzewanym przy
ti>16°C

Okien z wyjątkiem
okien połaciowych,
drzwi balkonowych,
przy ti>16°C

Drzwi w przegrodach
zewnętrznych lub
przegrodach między
pomieszczeniami
ogrzewanymi i
nieogrzewanymi

W załączeniu:
1. oryginał dziennika budowy
2. oświadczenie kierownika budowy
3. kopia zaświadczenie kierownika budowy o przynależności do odpowiedniej izby
4. protokoły badań i sprawdzeń / protokół kominiarski, odbioru instalacji gazowej*, elektrycznej,
wodociągowej*, kanalizacyjnej*, itp./
5. protokoły odbioru wykonanych przyłączy
6. inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
7. kopia decyzji o pozwoleniu na budowę/zgłoszenia*
8. oświadczenie o braku sprzeciwu lub uwag ze strony organów:
 Inspekcji Sanitarnej
 Państwowej Straży Pożarnej
* niepotrzebne skreślić

.….…………………………….
/czytelny podpis inwestora/

