
………………………………………….
(miejscowość, data)

……………………………………………….
               (nazwa i adres organu)

Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego

Inwestor ………………………………………………………………………………………............

…………………………………………………………………………………………………...........

(imię i nazwisko lub nazwa oraz adres)

Na podstawie art. 71 ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r.,poz. 
1202 z późn. zm.) zgłaszam zamiar dokonania zmiany sposobu użytkowania (rodzaj obiektu 
budowlanego lub jego części, adres oraz oznaczenie działki ewidencyjnej według ewidencji gruntów
i budynków przez określenie obrębu ewidencyjnego oraz numeru działki ewidencyjnej)
……………………………………………………………………………............................................

…………………………………………………………………………………………………............

na nieruchomości położonej w …………………………….. przy ul. …………………………..........

nr ………………. nr ewid. działki .……………………………………………………………..........

w terminie ……………………………………………………………………………………….........

Dotychczas ww. obiekt budowlany był użytkowany ……………………………................................

…………………………………………………………………………………………………............

Zmiana sposobu użytkowania będzie polegała na ……………………………………………............

…………………………………………………………………………………………………............

Do zgłoszenia dołączam:
1) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
2) opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości i innych obiektów
budowlanych istniejących lub budowanych na tej i sąsiednich nieruchomościach, z oznaczeniem części obiektu
budowlanego, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania,
3) zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego oraz jego konstrukcje, wraz z
danymi techniczno-użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby, również danymi
technologicznym,
4) zaświadczenie wójta, (burmistrza albo prezydenta miasta) o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu
budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (albo ostateczną
decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego),
5) pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane odrębnymi przepisami,
6) ekspertyzę techniczną, wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej
specjalności,
7) pełnomocnictwo osoby działającej w imieniu inwestora.

………………………………………………..
(podpis inwestora lub pełnomocnika)

Zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części należy zgłosić do właściwego miejscowo starosty.
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.



Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z artykułem 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Starosta Powiatu Łęczyckiego spełnia 
obowiązek informacyjny przekazując Państwu poniższe dane:

Administratorem Państwa danych osobowych jest: 
Starosta Łęczycki, Pl. Kościuszki 1, 99-100 Łęczyca, tel: 243887200, fax: 247213217, e-mail: sekretariat@leczyca.pl .
Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iod@leczyca.pl.

Celem przetwarzania danych jaki realizuje Administrator jest wydawanie pozwoleń na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów
budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części.
Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż na podstawie przepisów prawa.
Dane nie będą przekazywane do Państw trzecich. Dane osobowe będą przetwarzane przez 10 lat .
Państwa  dane  osobowe  są  przetwarzane  na  podstawie  przepisów  prawa,  które  określa:  Ustawa  z  dnia  7  lipca  1994 r.  Prawo
Budowlane. 
Posiadają Państwo możliwość dostępu i aktualizacji podanych danych.
Przysługuje  Państwu  prawo  do  żądania  usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania  oraz  prawo  do  wniesienia  sprzeciwu  wobec
przetwarzania,  a także  prawo do przenoszenia  danych.  Z  przysługujących  praw mogą Państwo skorzystać  kontaktując  się przez
podane wyżej dane. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania celu. W ramach realizowanego przetwarzania nie występuje 
profilowanie.

Z powyższymi informacjami zapoznałam(łem) się i je rozumiem. 

………………………………………………………………………………………………..
                                                                                                                  (czytelny podpis osoby lub osób informowanych)


