WNIOSEK
O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O ZGODNOŚCI ZAMIERZONEGO
(*)
SPOSOBU UŻYTKOWANIA /CZĘŚCI/ OBIEKTU BUDOWLANEGO
Z USTALENIAMI OBOWIĄZUJACEGO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

KI- 02-110
F- 01
Strona:1
Stron: 1

Wydanie:12

Siedlce, ............................................
...............................................................
(imię i nazwisko lub nazwa inwestora)

…..........................................................
(adres zamieszkania lub siedziba)
……..........................................................
(telefon)
PREZYDENT MIASTA SIEDLCE
Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz. U. z 2018 r., poz.1202 z późn. zm.)

wnoszę o wydanie zaświadczenia

zamierzonego sposobu użytkowania /części/

(*)

obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego

miejscowego

przestrzennego

planu

zagospodarowania

zlokalizowanego na działce /działkach/

(*)

dotyczącego

o zgodności

/części/

(*)

obiektu

gruntu nr …………………………………………………………

..………………………..........................................................................................................................
obręb ......................................................., zapisanej w KW nr …………………………………………
przy ulicy .............................................................................................................................................. .
Opis obecnego sposobu użytkowania /części/

(*)

obiektu:

……………………………………………………………………………………………………..……….……….
……...………………......…………………………………………...........……………………..………..….…….
Opis zamierzonego sposobu użytkowania /części/

(*)

obiektu:

……………………………………………………………………………………………………..….………...…
……...………………......…………………………………………...........……………………..………………………..……
Przedkładam następujące załączniki:

1. Szkic działki z wrysowanymi i zwymiarowanymi obiektami budowlanymi (*) / mapa geodezyjna z oznaczeniem
(*)

2.
3.

obiektu, którego dotyczy wniosek .
Rzuty odpowiednich kondygnacji obiektu budowlanego z oznaczeniem graficznym pomieszczeń w stosunku,
(*)
do których planowana jest zmiana sposobu użytkowania .
Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty w kwocie 17 zł

Dokument odbiorę osobiście
(*) -

(*)

/ proszę o przesłanie dokumentów na w/w adres

(*)

niepotrzebne skreślić

……………………………….
(podpis)
Uwaga!
Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej należy dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej
albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty

w kwocie 17 zł.

Wpłatę można dokonać w kasach Biura Obsługi

Interesanta lub na konto Urzędu Miasta Siedlce w ING Bank Śląski S.A. o/Siedlce 22 1050 0099 6192 5550 1000 0010.
(zgodnie z art. 2 ust. 2 cytowanej ustawy, nie podlega opłacie skarbowej wydanie zaświadczenia w sprawach budownictwa
mieszkaniowego, a zgodnie z art. 7 cytowanej ustawy, zwolnione z opłaty skarbowej są jednostki budżetowe i jednostki
samorządu terytorialnego).

WYCZYŚĆ

DRUKUJ

