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(telefon kontaktowy)

Prezydent Miasta Płocka

ZGŁOSZENIE ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO LUB JEGO CZĘŚCI

Na podstawie art. 71 ust. 2 oraz ust. 6 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane zgłaszam 
zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części:

(nazwa i rodzaj zamierzonej zmiany sposobu użytkowania, rodzaj obiektu budowlanego)

zlokalizowanego w Płocku w obrębie ewidencyjnym nr:

przy ulicy:

działka (i) o numerze (adres inwestycji)

ewidencyjnym gruntu:

(podpis inwestora lub osoby przez niego upoważnionej)

W załączeniu:

q*

q*

q*

q*

q*

q*

q*

q*

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 w 2 egzemplarzach,

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 w 2
egzemplarzach,

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,

ekspertyzę techniczną, wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności,
w przypadku zmiany sposobu użytkowania polegającej na podjęciu bądź zaniechaniu w obiekcie budowlanym lub jego części
działalności  zmieniającej  warunki:  bezpieczeństwa  pożarowego,  powodziowego,  pracy,  zdrowotne,  higieniczno-sanitarne,
ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń w 2 egzemplarzach,

w zależności od potrzeb - pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane odrębnymi przepisami,

oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

dokument  stwierdzający  udzielenie  pełnomocnictwa  lub  prokury  albo  jego  odpisu,  wypisu  lub  kopii,  w sprawach  z  zakresu
administracji publicznej, za złożenie którego opłata skarbowa wynosi 17 zł, z ustawowymi wyjątkami,
dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej dokonanej gotówką w kasie Urzędu Miasta Płocka lub bezgotówkowo na rachunek
tego organu Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929.

Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty, zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o
opłacie skarbowej. Dokonanie zgłoszenia na podstawie art. 71 ust. 2 poza ust. 6 pkt 1 ustawy Prawo budowlane nie podlega ustawie o
opłacie skarbowej, zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1a i 1c ustawy o opłacie skarbowej.



KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  z dnia 27 kwietnia 2016 r. ogólnego
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 „RODO”) Informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
2. kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3.dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania dotyczącego zgłoszenia zmiany sposobu 
użytkowania obiektu budowlanego lub jego części;
4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie 
przepisów prawa;
5. dane osobowe przechowywane będą prze okres 5 lat określony w jednolitym rzeczowym wykazem akt;
6.każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia 
przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
8.  podanie  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  jednakże  odmowa  podania  danych  będzie  skutkować  odmową  realizacji
wniosku.

* Właściwe zakreślić

Wyjaśnienia na stronie trzeciej.

V.2018



Prawo budowlane

Art. 71.

1. Przez zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części rozumie się w szczególności:
1) (uchylony);
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.

2. Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga zgłoszenia właściwemu organowi. W zgłoszeniu
należy określić dotychczasowy i zamierzony sposób użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Do zgłoszenia należy
dołączyć:

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  z
danymi  techniczno-użytkowymi,  w  tym  wielkościami  i  rozkładem  obciążeń,  a  w  razie  potrzeby,  również  danymi
technologicznymi;
3) oświadczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2;
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 w ust. 1 pkt 2 - 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.

3. W  razie  konieczności  uzupełnienia  zgłoszenia  właściwy  organ  nakłada  na  zgłaszającego,  w  drodze  postanowienia,
obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia, wnosi sprzeciw
w drodze decyzji.
4. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, 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.
4a. (uchylony).
4b. Do sprzeciwu, o którym mowa w ust. 4, przepis art. 30 ust. 6a stosuje się.
5. Właściwy organ wnosi sprzeciw, jeżeli zamierzona zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części:

1) wymaga wykonania robót budowlanych, objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę;
2) narusza  ustalenia  obowiązującego  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  i  innych  aktów  prawa
miejscowego  albo  decyzji  o  warunkach  budowy  i  zagospodarowania  terenu,  w  przypadku  braku  obowiązującego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
3) może spowodować niedopuszczalne:

a) zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia,
b) pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków,
c) pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych,
d) wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.

6. Jeżeli zamierzona zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga wykonania robót 
budowlanych:

1) objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę - rozstrzygnięcie w sprawie zmiany sposobu użytkowania 
następuje w decyzji o pozwoleniu na budowę;
2) objętych obowiązkiem zgłoszenia - do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio przepisy art. 30 
ust. 2-4.

7. Dokonanie zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, po zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części nie 
wywołuje skutków prawnych.

Art. 71a.

1. W razie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części bez wymaganego zgłoszenia, właściwy organ, w 
drodze postanowienia:

1) wstrzymuje użytkowanie obiektu budowlanego lub jego części;
2) nakłada obowiązek przedstawienia w wyznaczonym terminie dokumentów, o których mowa w art. 71 ust. 2.

2. Po upływie terminu lub na wniosek zobowiązanego, właściwy organ sprawdza wykonanie obowiązku, o którym mowa w ust.
1 pkt 2, i - w przypadku stwierdzenia jego wykonania - w drodze postanowienia ustala wysokość opłaty legalizacyjnej. Na 
postanowienie przysługuje zażalenie.
3. Do opłaty legalizacyjnej stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące kar, o których mowa w art. 59f ust. 1, z tym że stawka 
opłaty podlega dziesięciokrotnemu podwyższeniu.
4. W  przypadku  niewykonania  w  terminie  obowiązku,  o  którym  mowa  w  ust.  1,  albo  dalszego  użytkowania  obiektu
budowlanego lub jego części,  pomimo jego wstrzymania,  albo zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego
części,  pomimo  wniesienia  sprzeciwu,  o  którym  mowa  w  art.  71  ust.  3-5,  właściwy  organ,  w  drodze  decyzji,  nakazuje
przywrócenie poprzedniego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.


