
        Zawiadomienie o zakończeniu budowy/ Wniosek o pozwolenie na użytkowanie    
                                         

1. Oryginał Dziennika Budowy;       
    

2. 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 - drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub 
lokalu; 

 
4. Oświadczenie inwestora o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, 

jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich 
odpowiedniego zagospodarowania 

 
5.                            PROTOKOŁY BADAŃ I SPRAWDZEŃ: 

 Kominiarski  lub oświadczenie Kierownika Budowy o 
prawidłowości wykonania przewodów spalinowych i wentylacyjnych 

 Elektryczny :  
 badanie ochrony przed porażeniem  

  
 badanie zabezpieczeń róznicowoprądowych  
 badanie rezystancji izolacji 
 badanie rezystancji uziemienia   

 Szczelności instalacji gazowej 
 Oświadczenie Kierownika Budowy o szczelności szamba  
 Kserokopia zgłoszenia wykonania przydomowej oczyszczalni 

ścieków  
6. Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą. 
 
7. Decyzja o nadaniu numeru porządkowego lub inny dokument potwierdzający 
nadanie określonego numeru porządkowego.  
 
8.  POTWIERDZENIE, ZGODNIE Z ODRĘBNYMI PRZEPISAMI, ODBIORU 
    WYKONANYCH PRZYŁĄCZY: 

 Wody   
 Kanalizacji 
 Gazu   

      9. Kopia świadectwa charakterystyki energetycznej budynku ( nie dotyczy: 
podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami; używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnych; przeznaczonych 
do użytkowania w czasie nie dłuższym  niż 2 lata; niemieszkalnych służących gospodarce 
rolnej; przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energie nie większych niż 
50 kWh/m2/rok; mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące 
w roku; wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2) 
 
    10. 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  powinno być 
potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli został 
ustanowiony 
 
     11. Inwestor jest obowiązany dołączyć do wniosku, o pozwolenie na użytkowanie, 
oświadczenia o braku sprzeciwu lub uwag ze strony organów:  

 Państwowej Inspekcji Sanitarnej, 
 Państwowej Inspekcji Pracy 

 


