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            ( telefon kontaktowy ) 
 

 

 

 
Miejsce na pieczęć organu architektoniczno - budowlanego 

 
ZGŁOSZENIE ZAMIARU ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA  OBIEKTU 

BUDOWLANEGO LUB JEGO CZĘŚCI 

 

Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Malborku 
(nazwa organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia) 

 

 

 
Inwestor: ........................................................................................................................................................................................... 

 

............................................................................................................................. ............................................................................... 
( imię i nazwisko lub nazwa instytucji oraz dokładny adres ) 

 
na podstawie art. 71  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (tekst  jednolity Dz. U. z  2019 r.  poz.   1186) 

zgłaszam  zamiar polegająca na zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części: 

............................................................................................................................. ...............................................................................

................................................................................................................................ ............................................................................

............................................................................................................................................................................................................ 

( nazwa, rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych podlegających zgłoszeniu zmiany sposobu użytkowania) 

 

na działce nr................................, obr. ......................w ..................................... przy ul. .. ............................................................... 
 

Planowany termin rozpoczęcia zmiany sposobu użytkowania  ........................................................................................................ 

( nie wcześniej niż 30 dni od daty dokonania  

zgłoszenia w tut. Starostwie ) 

 
Do wniosku dołączam1: 

1. 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; 

2. zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego oraz jego konstrukcję, wraz zdanymi techniczno-użytkowymi, w tym 

wielkościami i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby, również danymi technologicznymi;  

3. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowaniu 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 i zagospodarowania terenu, w przypadku 

braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;  

5. w przypadku zmiany sposobu użytkowania, o której mowa wust.1 pkt2–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 

7. upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w  imieniu inwestora, (z opłatą skarbową w wysokości 17 zł) 

 
W celu umożliwienia realizacji niniejszego wniosku wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). 

 

 

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

                                                        
1 Niepotrzebne skreślić 

..................................................................... 
(nr rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia) 

Malbork, dnia .................................. 
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