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                                                                                           Bolesławiec, dnia ……………….…………….… 

…………………………………………………….……….………. 

…………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………. 

                       (imię i nazwisko inwestora, adres)  

Dane kontaktowe: 

tel.: …………………………………………………….………….. 

e- mail: ……………………………………………………………                                                     

                                                                                                   Powiatowy Inspektor  
                                                                                                   Nadzoru Budowlanego  
                                                                                                   w Bolesławcu 
                                                                                                   pl. Marsz. J. Piłsudskiego 2 
                                                                                                   59-700 Bolesławiec 

 

WNIOSEK 

o udzielenie pozwolenia na użytkowanie 
 

Na podstawie art. 54 i 57 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2017.1332 t. j.) zawiadamiam, o 
zakończeniu budowy: ……………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
      (rodzaj obiektu budowlanego lub robót budowlanych) 

w miejscowości ………..………………………………….  ulica ………….…………………………… nr …………..…  na działce 
nr …………………..…… obręb ………………………………………………………………………………..………………………… 

Inwestycję zrealizowano w pełnym zakresie, na podstawie decyzji pozwolenia na budowę nr …………………. z dnia 
………..………………… znak …………………………………………………………………….………………….………………..… 

Niniejszym, zwracam się z prośbą o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie w całości /w części obejmującej *  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….…..……. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………..….……. 

Wykonano wszystkie roboty/Do całkowitego wykończenia pozostały następujące roboty budowlane i elementy 
obiektu * : ……………………………………………………………………………………………………….……………………… 
…………………………………………………………………………………………………..………………………..….…………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………….……..….…. 
………………………………………. które zamierzam wykonać do dnia ………………………………….………………….… 
 
*niepotrzebne skreślić 
 

W trakcie realizacji obiektu budowlanego wprowadzono następujące zmiany w stosunku do 
zatwierdzonego przy pozwoleniu na budowę projektu budowlanego : ………………………………………….......... 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
1. Przeznaczenie budynku (lub lokalu): (odpowiednią pozycję zakreślić) 

mieszkalny    garaż 

biurowy     szkoły, żłobki, przedszkola 

magazynowy, hale    obiekty sportowe 

wielofunkcyjny    produkcyjny 

usługowy     inne 

       



 

2 
 

          DRUK 

          A-8 P
IN

B
 

 

2. Dane statystyczne: 
        

- powierzchnia zabudowy …………………………………………..…... m²     

- powierzchnia dachu* ………………………………………………..…. m²      

  * (podać w przypadku większej niż 1000 m² )                         

- powierzchnia całkowita …………………………………………..……. m² 

- powierzchnia użytkowa mieszkań …………………………….….…... m² 

- powierzchnia użytkowa usług …………………………………….…... m² 

- kubatura …………………………………………………………….…… m³ 

- liczba izb mieszkalnych ……………………………………………..... szt. 

- liczba lokali ……………………………………………………………... szt. 

- powierzchnia garażu …………………………………………………... m² 

- liczba kondygnacji naziemnych ………………………………………... 
 

3.   Struktura mieszkań: 
1-izbowych ………… szt.  5-izbowych ………… szt. 

2-izbowych ………… szt.  6-izbowych ………… szt. 

3-izbowych ………… szt.  7-izbowych ………… szt. 

4-izbowych ………… szt.  8-izbowych ………… szt. 

                       Więcej 

4. Forma budownictwa (odpowiednią pozycję zakreślić) 
indywidualne                    spółdzielcze 

indywidualne realizowane na sprzedaż                                        komunalne 

       lub wynajem     społeczne czynszowe 

przeznaczone na sprzedaż lub wynajem                                      zakładowe  

(nie dotyczy indywidualnego)                                                        inne 

 

5. Technologia wznoszenia budynku: (dla wszystkich budynków prócz formy budownictwa indywidualnego) 

tradycyjna udoskonalona                                                               monolityczna                  
wielkopłytowa                                                                                 konstrukcji drewnianej 

wielkoblokowa                                                                                inna 

6. Wyposażenie obiektu, mieszkań (lokalu) 

 
1. studnia (ujęcie własne)                                  9. kocioł/ piec na energię elektryczną 

2. wodociąg z sieci                                                                        10. kocioł/ piec na biopaliwa 

3. zbiornik bezodpływowy, przydomowa oczyszczalnia                11. kocioł/ piec dwu- lub wielopaliwowy 

    ścieków                                                                               12. inny rodzaj ogrzewania 

4. kanalizacja sieciowa                                                                  13. gaz z sieci 

5. centralne ogrzewanie z sieci                                                      14. ciepła woda dostarczana z elektrociepłowni, ciepłowni 

6. kocioł/ piec na paliwo stałe                                                               lub kotłowni 

7. kocioł/ piec na paliwo gazowe                                                                                                         

8. kocioł/ piec na paliwo ciekłe 

      

7. Charakterystyka energetyczna budynku 

Wskaźnik  

EP w  

kWh/(m2rok) 

Współczynnik przenikania ciepła U w W/(m2rok) * 

ścian zewnętrznych przy  

ti ≥ 16ºC 

dachu/stropodachu/ 

stropu pod nieogrzewanymi 

poddaszami 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 

      

 

 

*W przypadku wystąpienia dla danego rodzaju przegrody więcej niż jednego współczynnika przenikania ciepła  

U w W/(m2rok) np. kilka współczynników przenikania ciepła dla ścian zewnętrznych, należy podać wartość najbardziej korzystną pod względem 

izolacyjności cieplnej (największą). 
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                                                    DANE STATYSTYCZNE 

- wymagane na podstawie Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej i Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji z dn. 7.12.1998 r, - Dz. U nr 153 — w sprawie ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych 

- w przypadku, gdy jedną decyzją objętych jest kilka obiektów, należy wypełnić kartę dla każdego obiektu oddzielnie. W przypadku kilku 

obiektów o jednakowych parametrach technicznych wypełniając jedną kartę należy podać ilość obiektów ( np. zabudowa szeregowa, bliźniacza ) 

BUDOWNICTWO 

 

NOWE          ROZBUDOWA  nowe mieszkanie TAK NIE 

 

ADAPTACJA (przebudowa, zmiana sposobu użytkowania)    nowe mieszkanie TAK NIE 

          ubytki mieszkań         TAK NIE 

ROZBIÓRKA   przyczyna:  

1. zły stan techniczny   3. klęski żywiołowe 

2. zajęcie terenu pod inwestycje  4. zmiana przeznaczenia 

5.    inne 

 

I. BUDYNKI MIESZKALNE 

PKOB:   1110 (budynki mieszkalne jednorodzinne)    

1121 (budynki o dwóch mieszkaniach)      

  1122 (budynki o trzech i więcej mieszkaniach) 

 

DODATKOWE FUNKCJE :  USŁUGI I HANDEL   POWIERZCHNIA UŻYTKOWA           m² 

      GARAŻE WBUDOWANE  POWIERZCHNIA UŻYTKOWA           m² 

II. BUDYNKI I INNE – GŁÓWNE PRZEZNACZENIE BUDYNKU: 

SYMBOL PKOB (Dz. U. nr 112/99 poz. 1316)  

DANE TECHNICZNE: 

Dotyczy symboli PKOB od nr 1130 do 1274   Powierzchnia zabudowy 

       Powierzchnia użytkowa 

       Kubatura 

       Liczba kondygnacji lub wysokość 

                                                                                                               Liczba miejsc noclegowych 

III. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 

SYMBOL PKOB (Dz. U. nr 112/99, poz. 1316 ze zmianami Dz. U. nr 18/02 poz. 170) * 

DANE TECHNICZNE: 

BUDOWLE 

Dotyczy symboli PKOB 2151, 2152, 2153,    Kubatura 

                                      2222, 2223, 2301,    Pojemność 

                                      2301, 2302, 2303,    Długość 

                                      2304, 2420                     Szerokość 

                                                                                                                                Wysokość 

                                                                                                                                Powierzchnia zabudowy 

                                                                    RUROCIĄGI, PRZEWODY LINIE I SIECI 

  Dotyczy symboli PKOB 2211, 2212, 2213, 2214,     Długość 

                                    Szerokość 

                                 Wysokość 

                             Zagłębienie 

                                                 Maksymalny spadek 

INNE 

Dotyczy symboli PKOB 2411, 2412 (budowle sportowe i rekreacyjne)                    Długość 

                                                                                                                                  Szerokość 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

* PKOB do pobrania ze strony:    http://stat.gov.pl/Klasyfikacje/doc/pkob/pdf/pkob.pdf 
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   Oświadczam, że wszystkie powyższe dane są zgodne ze stanem faktycznym. 

 
 

Bolesławiec, dnia ………………… r.       Podpis inwestora ………………………………………. 
 

 

W przypadku zgłoszenia więcej niż jednego budynku, kartę ewidencyjną należy wypełnić dla każdego z nich osobno. 

Załączniki: 

1.Kopia dziennika budowy (oryginał do wglądu) 

2. Oświadczenie kierownika budowy -oryginał (druk A6): 

 o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz 

przepisami  

 o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – ulicy, sąsiedniej 

nieruchomości, budynku lub lokalu. 

3. Oświadczenie Inwestora o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu 

jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania (druk A13). 

4. Dokumentacja geodezyjna, zawierająca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informację o 

zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od 

tego projektu, sporządzona przez osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii (druk A7) oraz 

posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe – oryginał. 

5.  Protokoły badań i sprawdzeń (kopie): 

- protokół odbioru przyłącza gazowego, 

- protokół z próby szczelności wewnętrznej instalacji gazu (jeżeli występuje), 

- protokół odbioru przewodów kominowych i wentylacyjnych, 

- protokół z badań wewnętrznej instalacji elektrycznej, 

- protokół odbioru przyłącza elektroenergetycznego – zaświadczenie o przyłączeniu, sporządzony z udziałem dostawcy 
energii elektrycznej, 

- protokół odbioru przyłącza wodnego i kanalizacyjnego, 

- protokół bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe (z próby szczelności)/ przydomowej oczyszczalni ścieków lub 
stosowne oświadczenie kierownika budowy. 

7. W razie zmian nie odstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub pozwolenia na budowę, 

dokonanych podczas wykonywania robót, należy dołączyć kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego 

projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby także uzupełniający opis. W takim przypadku 

oświadczenie – (druk A6) - powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli 

został ustanowiony. 

8. Oświadczenie o braku sprzeciwu lub uwag ze strony organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej,  Państwowej Straży 

Pożarnej – (druk A10). 

9. W przypadku zainstalowania w budynku dźwigu lub innego urządzenia technicznego umożliwiającego dostęp osobom 
niepełnosprawnym należ przedłożyć decyzję wraz z protokołem z Urzędu Dozoru Technicznego (kopia). 

 

10. Dokument potwierdzający nr nieruchomości (kopia). 

11. Opłata skarbowa za uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (nie dotyczy budownictwa mieszkaniowego). 

11. Ksero decyzji pozwolenia na budowę oraz decyzji zmieniających (kopia) 


