…………………….. dnia …………….
……………………………………………
/imię i nazwisko inwestora(ów) oraz adres zamieszkania

……………………………………………
zgodny z miejscem obecnego zameldowania

……………………………………………
……………………………………………
telefon kontaktowy/

Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego
Warszawski Zachodni
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
Tel./fax.(0-22) 7337260

WNIOSEK
o udzielenie pozwolenia na użytkowanie drogi
Zgodnie z art. 54 – 57 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1202 ze zm.),

W związku z wykonaniem robót przy budowie ………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
/ podać rodzaj obiektu budowlanego /

…………………………………………………………………………………………………………..,
na których wykonanie posiadam decyzję o pozwoleniu na budowę Nr ………………………………..
z dnia ………………………, wydaną przez ……………………………………………………………
Obiekt budowlany zlokalizowany jest w miejscowości ………………………………………………...
przy ul. …………………………………… nr….…., gmina ………….………………………………,
numer ewidencyjny działki …………….…………………………, obręb ……..……..
Dane techniczne:
 Klasa drogi
- ......................................,
 Długość
- ...................................... m,
 Szerokość
- ...................................... m,
 Światło (skrajnia)
- ...................................... m,
 rodzaj nawierzchni
- ………...........................................................................
…………………………………………………………………………………………………
W trakcie realizacji obiektu budowlanego wprowadzono następujące zmiany w stosunku do
zatwierdzonego przy pozwoleniu na budowę projektu budowlanego :
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Niniejszym, zwracam się z prośbą o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu
budowlanego jak wyżej, wykonanego: w całości / w części obejmującej 1): ………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Do całkowitego wykończenia pozostały następujące roboty budowlane i elementy obiektu:
……………………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………….które zamierzam wykonać do dnia ……………………………….……

………………………………………….
/ podpis(y) inwestora(ów) /

Do wniosku należy dołączyć załączniki (art. 57 ustawy Prawo budowlane):
1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.

Dziennik budowy, należycie wypełniony, z wpisem geodety uprawnionego o wytyczeniu obiektu na gruncie.
Oświadczenie kierownika budowy:
a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na
budowę oraz przepisami,
b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – ulicy,
sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,
Oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu
jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.
Protokóły badań i sprawdzeń lub protokóły odbioru:
Dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informację o
zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach
od tego projektu, sporządzoną przez osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii
oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe.
Stanowiska organów: KPPSP, PIS oraz oświadczenie o braku sprzeciwu lub uwag ze strony ww. organów, jeżeli
projekt budowlany obiektu budowlanego nieobjętego obowiązkiem uzyskania pozwolenia na użytkowanie
wymagał uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej lub wymagań higienicznych i zdrowotnych
W razie zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na
budowę, dokonanych podczas wykonywania robót, do zawiadomienia należy dołączyć kopie rysunków
wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby także
uzupełniający opis. W takim przypadku oświadczenie kierownika budowy (jak w p.2) powinno być potwierdzone
przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli został ustanowiony.

Ponadto przedłożyć:
- decyzję pozwolenia na budowę do wglądu,
- Zatwierdzony przy pozwoleniu na budowę projekt budowlany – do wglądu.
1)

– Niepotrzebne skreślić
Jeżeli jest wymagane

2) –

UWAGA:
1. Opłata skarbowa zależna od przepisów szczegółowych.

