
 …………………………………… 
                    Miejscowość i data 

(PROSZĘ WYPEŁNIĆ CZYTELNIE DUŻYMI LITERAMI) 

 

……………………………………………………… 
Imię i nazwisko lub nazwa wnioskodawcy 
 

……………………………………………………... 

 

………………………………………………………  
Adres wnioskodawcy  
    

………………………………………………………  
Telefon (fakultatywny)  

         Wójt Gminy Pabianice 

        ul. Torowa 21, 

 95-200 Pabianice 

       

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O ZGODNOŚCI ZAMIERZONEGO SPOSOBU 

UŻYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO Z OBOWIAZUJĄCYM MIEJSCOWYM 

PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

 

Na podstawie art. 217 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, 

w związku z art. 71 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, proszę o wydanie 

zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami 

obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

 

Położenie obiektu budowlanego: 

 

Adres - .................................................................................................................................................. 

 

Obręb (miejscowość) - .......................................................................................................................... 

 

Działka/działki nr - ................................................................................................................................ 

    

Nr ewidencyjny budynku -..................................................................................................................... 

     
 

 

Pożądany sposób użytkowania budynku* - ........................................................................................... 
  

*wybierz z następujących funkcji: mieszkaniowy jednorodzinny, zabudowa zagrodowa, usługowy, przemysłowo-produkcyjny, 

skład, magazyn, letniskowy,  gospodarczo-rolny, inny (…).  
 

 

 

Opis zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego 
    

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 



………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Do wniosku należy załączyć mapę ewidencyjną lub zasadniczą przedstawiającą działkę wraz 

z zaznaczonym obiektem budowalnym dla którego zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania.  

 

 

....................................................................... 
         Podpis wnioskodawcy 
 

Opłata skarbowa 

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, wysokość opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia wynosi 

17 zł.  
 

- Dowód uiszczenia opłaty skarbowej    

 
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DOTYCZĄCA POSTĘPOWAŃ W SPRAWIE 

WYDANIA ZAŚWIADCZENIA O ZGODNOŚCI ZAMIERZONEGO SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO Z 
OBOWIĄZUJĄCYM MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  
ochrony  osób  fizycznych  w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy: 

 

ADMINISTRATOR 
DANYCH  

Wójt Gminy Pabianice. Siedzibą Wójta Gminy Pabianice jest Urząd Gminy w Pabianicach ul. Torowa 
21, 95-200 Pabianice. Kontakt tel: + 48 (42) 215 56 52, e-mail:  wójt@pabianice.gmina.pl  

INSPEKTOR OCHRONY 
DANYCH OSOBOWYCH  

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: iod@pabianice.gmina.pl lub 
pisemnie na adres administratora.  

CELE PRZETWARZANIA  Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu wydania zaświadczenia o zgodności zamierzonego 
sposobu użytkowania obiektu budowlanego z obowiązującym miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego.  
 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wydania zaświadczenia 
w oparciu o przepisy prawa. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości 
rozpatrzenia wniosku. Nie dotyczy to numeru telefonu, który jest nieobowiązkowy. Jego podanie 
pozwoli jednak na wskazanie wysokości opłaty skarbowej, poinformowanie wnioskodawcy o 
terminie załatwienia sprawy oraz umożliwi szybsze zgłoszenie wnioskodawcy błędów w 
przypadku ich wystąpienia w składanym wniosku. 

PODSTAWA PRAWNA • RODO (art. 6 ust.1 lit. a i c); 
• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021r.  poz. 
735 t.j.);  
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020r. poz. 1333 t.j.); 
• Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020r. poz. 
164 t.j.). 

ODBIORCY DANYCH  Państwa dane osobowe są udostępnione wyłącznie organom lub podmiotom upoważnionym na 
podstawie odrębnych przepisów prawa lub podmiotom przetwarzającym dane w imieniu 
administratora danych na podstawie zawartych umów powierzenia.  

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA  W związku z przetwarzaniem danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do: 
1. dostępu do treści swoich danych, 
2. sprostowania danych, 
3. usunięcia swoich danych,  
4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
chyba, że realizacja tych praw nie jest zgodna z przepisami obowiązującego prawa. 

PRAWO WNIESIENIA 
SKARGI DO ORGANU 
NADZORCZEGO 

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach 
ochrony danych osobowych na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez 
Administratora. 
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

PRZEKAZANIE DANYCH  Pani/Pana dane nie są przekazywane do Państwa trzeciego, organizacji międzynarodowej.  

ZAUTOMATYZOWANE 
PODEJMOWANIE DECYZJI, 
PROFILOWANIE  

W trakcie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego 
podejmowania decyzji ani do profilowania. 

OKRES ARCHIWIZACJI  Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 
określonych powyżej, a po tym czasie do celów archiwizacji przez okres oraz w zakresie 
wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

mailto:iod@pabianice.gmina.pl

