PINB (nr)……………………………
Kalisz, dnia …………………………
……………………………………….
………………………………………
………………………………………
( nazwa i adres inwestora )

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
dla Miasta Kalisza
ul. Franciszkańska 3-5
62-800 Kalisz

Wniosek
o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego
Stosownie do art. 55, 56, 57 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r – Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz. 1333) zgłaszam wniosek o wydanie decyzji pozwolenia
na użytkowanie …………………………………………………................................................
………………………………………………………………………………………………..….
……………………………………………………………………………………………..…….
W pełnym zakresie (w części obejmującej)* ………………………………...………………
……………………………………………………………………………………………..…….
…..……………………………………………………………………………………….………
realizowanego na nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul. ………………………..………
nr ………..działka nr …………………..stanowiącej własność:………………………..……...
…………………………………………………………………………………………..……….
Roboty budowlane zostały wykonane na podstawie decyzji pozwolenia na budowę
z dnia:…………………..nr ……………………….znak:……………………………………..
udzielonego przez:………………………………………………………………………………

………………………………………………
( podpis inwestora lub osoby przez niego upoważnionej)

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta Kalisza z siedzibą w Kaliszu, przy ul. Franciszkańskiej 3-5, adres email:
sekretariat@pinb.kalisz.pl, tel. 62 7654 990; kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@pinb.kalisz.pl; Pani/Pana dane osobowe
przetwarzane będą w celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na PINB na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Odbiorcami danych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo do wglądu do danych osobowych, ich sprostowania oraz
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
Dane nie będą poddane profilowaniu oraz nie będą przekazywane państwom trzecim ani organizacjom międzynarodowym.

* niepotrzebne skreślić

Dokumenty wymagane przy wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie :
1. Karta informacyjna;
2. Dziennik budowy (oryginał wraz z kopiami);
3. Oświadczenie kierownika budowy:
• o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym, warunkami
pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami,
• doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania ulicy,
• dokonaniu pomiarów powierzchni użytkowej budynku (art.57 ust.1a Prawa Budowlanego);
4. Protokoły badań i sprawdzeń,(jeżeli są wymagane przepisami szczególnymi) w tym:
• protokoły: sprawdzenie przewodów kominowych – protokół kominiarski, sprawdzenie
wentylacji mechanicznej (w przypadku jej wykonania),
• dokument potwierdzający odbiór instalacji oraz przyłączy (prąd, gaz, woda, kanalizacja
sanitarna, itd.);
5. Dokumentację geodezyjną zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz z
informacją o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z proj. zagospodarowania działki lub
terenu lub odstępstwach od tego projektu;
6. Plan zagospodarowania działki, terenu (z projektu zatwierdzonego decyzją pozwolenia na budowę);
7. Decyzja pozwolenia na budowę;
8. Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia budowy;
9. W razie zmian nie odstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków
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 i rysunki powinny być
potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego jeżeli został ustanowiony;
10. Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania wyrobów budowlanych
(wbudowanych w zakończony obiekt budowlany) istotnych dla bezpieczeństwa konstrukcji i
bezpieczeństwa pożarowego (certyfikaty, deklaracje zgodności, …)
11. Decyzja o dopuszczeniu urządzenia podlegającego odbiorowi Dozoru Technicznego – odbioru
dźwigów lub innych urządzeń (przez UDT).

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta Kalisza z siedzibą w Kaliszu, przy ul. Franciszkańskiej 3-5, adres email:
sekretariat@pinb.kalisz.pl, tel. 62 7654 990; kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@pinb.kalisz.pl; Pani/Pana dane osobowe
przetwarzane będą w celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na PINB na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Odbiorcami danych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo do wglądu do danych osobowych, ich sprostowania oraz
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
Dane nie będą poddane profilowaniu oraz nie będą przekazywane państwom trzecim ani organizacjom międzynarodowym.

