ZGŁOSZENIE ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB JEGO CZĘŚCI
Braniewo, dnia ...................................

STAROSTA BRANIEWSKI
Wydział Architektoniczno - Budowlany
Starostwa Braniewskiego
Pl. Piłsudskiego 2
14-500 Braniewo
Znak sprawy:

Ab.6743.

.20.....
WYPEŁNIĆ CZYTELNIE

A DANE IDENTYFIKACYJNE INWESTORA
Imię i nazwisko lub nazwa instytucji / pieczęć

Miejscowość
Ulica / Gmina

Kod pocztowy
Nr domu

Nr lokalu

Nr telefonu

B DANE IDENTYFIKACYJNE PEŁNOMOCNIKA*
Imię i nazwisko
Miejscowość
Ulica / Gmina

Kod pocztowy
Nr domu

Nr lokalu

Nr telefonu

Na podstawie art. 71 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409)
ZGŁASZAM ZMIANĘ SPOSOBU UŻYTKOWANIA
przewidywany termin zmiany sposobu użytkowania
C DANE IDENTYFIKACYJNE OBIEKTU / CZĘŚCI OBIEKTU*
Dotychczasowy sposób użytkowania

zamierzony sposób użytkowania

Miejscowość

Kod pocztowy

Ulica / Gmina
Nr działki

Obręb ewidencyjny

-ODWRÓĆ-

**

D DO WNIOSKU DOŁĄCZAM:*
opis i rysunek (fragment mapy) określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do
granic nieruchomości i innych obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej i
1
sąsiednich nieruchomościach, z oznaczeniem części obiektu budowlanego, w której zamierza
się dokonać zmiany sposobu użytkowania
zwięzły opis techniczny określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego oraz jego
konstrukcję, wraz z danymi techniczno-użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem
2.
obciążeń, a w razie potrzeby, również danymi technologicznymi;
rysunki niezbędne do określenia charakterystyki techniczno-użytkowej obiektu lub jego części

Ilość

3. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności zamierzonego sposobu
użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu
4. zagospodarowania przestrzennego albo ostateczną decyzję o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
w przypadku zmiany sposobu użytkowania, o której mowa w art.71 ust.1 pkt 2- ekspertyzę
5 techniczną wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w
odpowiedniej specjalności
pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane odrębnymi przepisami – w zależności od
6
potrzeb
7 pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu inwestora
Opis rodzaju zakresu i sposobu wykonania robót budowlanych, szkice i rysunki, jeżeli
8 zamierzona zmiana sposobu użytkowania wymaga wykonania robót budowlanych objętych
obowiązkiem zgłoszenia

podpis inwestora lub osoby przez niego upoważnionej

*
**

niepotrzebne skreślić
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

