
                                                                           Dnia  ..................................... 20……r. 

 

 

………………………………………. 
wnioskodawca 

 
……………………………………….. 
Adres  

 
……………………………………….. 

 

Burmistrz Ustrzyk Dolnych 

ul. Kopernika nr 1 

38-700 Ustrzyki Dolne 

 

 

WNIOSEK 

O   WYDANIE    ZAŚWIADCZENIA  O ZGODNOŚCI  ZAMIERZONEGO  SPOSOBU 

UŻYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB JEGO CZĘŚCI                                         

Z USTALENIAMI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

 

             Wnoszę   o    wydanie    zaświadczenia   o    zgodności    zamierzonego       sposobu 

użytkowania  obiektu budowlanego/ części obiektu budowlanego (*)  z  ustaleniami  obecnie 

obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie art. 217 

par 2 z ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego) (t.j. 

Dz.U. z 2017r. nr 1257 ze zm.) w zw. z art. 71 ust. 2 pkt 4 ustawy  z dn. 7 lipca 1994r. 

Prawo budowlane (Dz.U. z 2017r., poz.1332 ze zm.). 

 

           Zamierzenie  obejmuje  zmianę   sposobu   użytkowania  obiektu budowlanego 

/części obiektu budowlanego(*)  obecnie przeznaczonego na cele (opisać istniejące 

przeznaczenie) 

 

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

 

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

 

docelowo  przeznaczonego na cele (opisać planowane przeznaczenie) 



położonego w miejscowości …………………………………………………., gm. Ustrzyki Dolne 

 

na działce /działkach/ o ew. nr ………………………………………………………………………. 

                 Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego                       

i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r., w sprawie 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) (Dz. Urz. UE L 

119/1) wyrażam zgodę  na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji zadania 

objętego przedmiotowym wnioskiem przez Administratora Danych Osobowych - Burmistrza 

Ustrzyk Dolnych, ul. Mikołaja Kopernika 1,  38-700 Ustrzyki Dolne. 

Rozumiem, że przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia 

danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie                    

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. 

 

 

 

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

                                                                                 (czytelny podpis wnioskodawcy)  

Wymagane załączniki: 

1. Wypełniony formularz wniosku,  

2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej. 

 

Uwaga: 

Opłata skarbowa wynosi: 

- 17,00 zł (słownie: siedemnaście złotych zero groszy) - zgodnie z ustawą                              

z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 1827 ze zm.), 

płatne w kasie tut. Urzędu w czasie jego urzędowania przelewem lub przekazem na konto 

bankowe Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych do opłat skarbowych nr:   50 8621 0007 

2001 00 12 3347 0001.    

Nie podlega opłacie skarbowej inwestycje dotyczące budownictwa mieszkaniowego,                

przy czym jeżeli jest to budynek o funkcji mieszanej np. mieszkaniowo-usługowej opłata 

skarbowa jest wymagana.  

 

* niepotrzebne skreślić 


