
Dodatkowe informacje: Starostwo Powiatowe w Legnicy, Wydział Architektury i Budownictwa, pok. 324, 

327, 336, III piętro, tel. (76) 72 43 449 

 

…………………………… 

(miejscowość i data) 

(nr rejestru organu właściwego 

do przyjęcia zgłoszenia) 

 

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE ZGŁOSZENIA O ZAMIARZE PRZYSTĄPIENIA 

DO ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO 

LUB JEGO CZĘŚCI 

 

Starosta Legnicki, Plac Słowiański 1, 59-220 Legnica 
Wydział Architektury i Budownictwa 

Inwestor: 

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

 

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

(imię i nazwisko lub nazwa oraz adres) 

 

na podstawie art. 71 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186  

z późniejszymi zmianami) wnoszę o przyjęcie zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do zmiany sposobu 

użytkowania 

 

 

DOTYCHCZASOWY SPOSÓB UŻYTKOWANIA: 

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

 

ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA: 

 

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

 

Adres planowanej inwestycji: 

 

nr ewidencyjny działki / obręb ewidencyjny/  jednostka ewidencyjna  

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

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

Do wniosku dołączam 
1: 

1. projekt adaptacji obiektu do potrzeb nowej funkcji zawierający: 

a) 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, 

b) zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu oraz jego konstrukcję, wraz z danymi 

techniczno – użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby, również danymi 

technologicznymi, 

2. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, 

3. zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta 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, 

4. w przypadku zmiany sposobu użytkowania, o której mowa w art. 71 ust. 1 pkt 2 podjęcie bądź zaniechanie w 

obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, 

powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno- sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń 

- ekspertyzę techniczną, wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń  

w odpowiedniej specjalności, 

5. w zależności od potrzeb – pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane odrębnymi przepisami, 

6. upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora, 

7. w przypadku wniosku składanego przez osobę prawną „odpis aktualny z Rejestru Przedsiębiorców” 

Krajowego Rejestru Sądowego. 

 



Dodatkowe informacje: Starostwo Powiatowe w Legnicy, Wydział Architektury i Budownictwa, pok. 324, 

327, 336, III piętro, tel. (76) 72 43 449 

 

 

 

 

 

POUCZENIE: 

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. 

 

 

Oświadczam, że zapoznałam/ em się z pouczeniem zawartym w druku zgłoszenia. 

 

 

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

(podpis inwestora lub osoby przez niego upoważnionej) 
 

 

 

 

 

 

1
 Niepotrzebne skreślić 

 

 

 

Przyjmuję do wiadomości następujące informacje, o zasadach przetwarzania moich danych osobowych: 

1. Administratorem moich danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Legnicy: pl. Słowiański 1, 59-220 

Legnica, tel. 76-72-43-560, e-mail: starosta@powiat-legnicki.eu, reprezentowane przez Starostę 

Legnickiego. 

2. W Starostwie Powiatowym został wyznaczony Inspektor ochrony danych, z którym możliwy jest kontakt w 

sprawie danych osobowych: listowny na wyżej wskazany adres korespondencyjny z dopiskiem: „Inspektor 

ochrony danych” bądź tel.: 76-72-43-429 lub e-mailowy:  iod@powiat-legnicki.eu. 

3. Moje dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia sprawy, a ich przetwarzanie jest niezbędne  

do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz do wykonania zadania 

realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 

administratorowi (art. 6 ust 1 lit. c, e RODO). 

4. Dane przeze mnie udostępnione mogą być przekazane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie 

przepisów prawa. 

5. Dane przeze mnie  udostępnione nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

6. Moje dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do załatwienia sprawy oraz przechowywane 

przez okres wskazany w przepisach ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym  

i archiwach. 

7. Przysługuje mi prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych, prawo ich sprostowania. 

Korzystanie z uprawnień przysługujących osobie, której dane dotyczą, realizowane jest w oparciu o zasady 

i przepisy Kodeks Postępowania Administracyjnego. Dostęp do akt postępowania czy sprostowania 

realizowany jest w oparciu o zasady KPA. 

8. Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uznam, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Adres: 

Stawki 2, 00-193 Warszawa,  

telefon: 22 860 70 86. 

9. Podanie przeze mnie danych osobowych odbywa się na podstawie obowiązujących regulacji prawnych. 

10. Dane udostępnione przeze mnie nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym 

profilowaniu, o którym mowa w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych. 
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