Włodawa, dnia ................ r.
WB.6743……..…………………

.............................................
.............................................
.............................................
(inwestor, adres)
nr tel. (nieobowiązkowo) ………………………………..

Starosta Włodawski
Al. J. Piłsudskiego 24
22-200 Włodawa

ZGŁOSZENIE
Na podstawie art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane zgłaszam zamiar
zmiany sposobu użytkowania budynku:
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
(dotychczasowy sposób użytkowania obiektu budowlanego)

na
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
(zamierzony sposób użytkowania obiektu budowlanego)

Proszę wpisać dane obiektu budowlanego:
Województwo: LUBELSKIE powiat: WŁODAWSKI
gmina: ………………………………………………………….. miejscowość: …………………………………………………….…………………………………..……..……….………
ulica: ……………….……….……………………………………………………………… nr domu: ………..…… nr lokalu: ……….……. kod pocztowy: …………….………...…….…
nr działki ewidencyjnej: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Do użytkowania zamierzam przystąpić w dniu ...........................................................................................
Zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną Administratora* danych osobowych przetwarzanych w związku
z niniejszym wnioskiem w tym z przysługującymi mi prawami.
W załączeniu:
1) opis i rysunek określający usytuowanie obiektu w stosunku do granic nieruchomości (działki budowlanej) i innych
obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej i sąsiednich nieruchomościach, z oznaczeniem części
obiektu, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego,
2) zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego oraz jego konstrukcję, wraz
z danymi techniczno-użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby również danymi
technologicznymi,
3) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
4) zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu
budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzję o
warunkach zabudowy, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
5) w przypadku zmiany sposobu użytkowania o której mowa w ust. 1 pkt 2 ekspertyzę techniczną, wykonaną przez
osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności,
6) w zależności od potrzeb – pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane odrębnymi przepisami,
.....................................................

(podpis)
UWAGA
 Zgłoszenia należy dokonać przed dokonaniem zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego
części. Zmiana sposobu użytkowania może nastąpić, jeżeli w terminie 30 dni, od dnia doręczenia zgłoszenia,
właściwy organ, nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji i nie później niż po upływie 2 lat od doręczenia
zgłoszenia.
 Na wniosek Inwestora organ, po upływie ustawowego terminu na wniesienie sprzeciwu, wydaje zaświadczenie
potwierdzające, że nie wniesiono sprzeciwu – art. 217 § 2 pkt 2 kodeksu postępowania administracyjnego.
Organ administracji architektoniczno-budowlanej może z urzędu, przed upływem terminu, o którym mowa
w art. 71 ust. 4 prawa budowlanego, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.
Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia inwestora do zmiany
sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.
Administratorem danych osobowych jest Starosta Powiatu Włodawskiego al. J. Piłsudskiego 24, 22-200 Włodawa, email:starostwo@powiat.wlodawa.pl. Szczegółowe informacje: https://powiatwlodawski.pl/rodo
*)

WYPEŁNIA ORGAN
Sprawdzono kompletność zgłoszenia pod względem formalnoprawnym. Zgłoszenie
przestrzennego/decyzją o warunkach zabudowy.

zgodne

z planem zagospodarowania

.....................................................
(podpis)
ZGŁOSZENIE (NIE)PRZYJĘTO dn. ......................... r.
I ZAREJESTROWANO pod poz. WB.6743…………………..
I NIE WNIESIONO SPRZECIWU

(pieczęć właściwego organu)

………….………………………………………………..

(data i podpis pracownika organu)

