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Wieluń, dn. ................20…... r. 
……………………………………………..……….. 
 
………………………………………………..…….. 

(imię i nazwisko lub nazwa inwestora) 
 
………………………………………………..…….. 
 
……………………………………………..……….. 

(dokładny adres inwestora) 
 
…………………………………………..……….. 

(numer telefonu - nieobowiązkowo) 
 

Starosta Wieluński 
Wydział Architektury i Budownictwa  

 
Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części 

 
Na podstawie art. 71 ust. 2 ustawy z 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane, zgłaszam zmianę sposobu 
użytkowania: 
 
 
............................................................................................................................................................................................ 

(dotychczasowy sposób użytkowania obiektu budowlanego lub jego części) 
 

............................................................................................................................................................................................. 
(zamierzony sposób użytkowania obiektu budowlanego lub jego części) 

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

(adres obiektu budowlanego, oznaczenie działki ewidencyjnej wg ewidencji gruntów i budynków 
poprzez określenie obrębu ewidencyjnego oraz numeru działki ewidencyjnej) 

 
 
termin zmiany sposobu użytkowania: ............................................................................... 
      (nie krótszy niż 30 dni od daty zgłoszenia) 
 
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 konstrukcję, wraz z 
danymi techniczno-użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby, również danymi 
technologicznymi; 

4) zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania 
obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; 

5) ostateczną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu; 
6) ekspertyzę techniczną, wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń 

w odpowiedniej specjalności; 
7) pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane odrębnymi przepisami; 
8) upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora wraz z opłatą skarbową. 
 
 
 
 
     ...................................................................................................................... 
             (czytelny podpis inwestora lub osoby przez niego upoważnionej) 
 

OŚWIADCZENIE 
Wyrażam/Nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych: numeru telefonu i adresu e-mail                 

w celach kontaktowych. 
 

      ................................,     ....................................................... 
       data,                                               podpis 
 
* Niepotrzebne skreślić. 
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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, 
organ administracji architektoniczno-budowlanej, nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji i nie później niż po upływie 
2 lat od doręczenia zgłoszenia. 
W razie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części bez wymaganego zgłoszenia lub przed 
upływem ww. terminu rodzi konsekwencje wynikające z Prawa budowlanego. 
 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. 
Urz. UE L 119) informuję że:  
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Wieluński z siedzibą w Starostwie Powiatowym               
w Wieluniu, Plac Kazimierza Wielkiego 2, 98-300 Wieluń; 

2) Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych: mdereniowska@powiat.wielun.pl; 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku zgłoszenia robót budowlanych 
niewymagających pozwolenia na budowę, na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane; 
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych 
na podstawie przepisów prawa; 
5) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej 
6)Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez: okres 5 lat / w przypadku zgłoszenia z projektem 
budowlanym – co najmniej przez okres istnienia obiektu budowlanego 
7)Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do treści danych osobowych, sprostowania danych, 
prawo do ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;  

8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,                   
iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.; 
9)Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie przewidzianym przez przepisy; 
10) Pani Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 
 
 
 


