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...........................................................                                  Siedlce,  ........................................................  
imię i nazwisko lub nazwa inwestora 
................................................................... 
siedziba lub adres zamieszkania 
.................................................................. 
telefon 
                                                                                         
          PREZYDENT  MIASTA  SIEDLCE 
              
 

Zgłaszam zamiar dokonania  w dniu ......................................  (tj. po 30 dniach  od daty zgłoszenia)  

zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego (lub jego części): .................................................. 

a/ dotychczasowy sposób użytkowania: ................................................................................................. 

b/ zamierzony sposób użytkowania: ....................................................................................................... 

Lokalizacja inwestycji: 
działka o nr geod:.......................... przy ul. ..........................................................w Siedlcach . 
 

 

                                                                                               ...................................................... 
                                                                                                                                       podpis inwestora albo pełnomocnika 
Do wniosku dołączam 
1. opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic    
    nieruchomości 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 posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,     
4. wymagane odrębnymi przepisami uzgodnienia, opinie i pozwolenia, 
5. zaświadczenie prezydenta miasta o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu  
    budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania  
    przestrzennego albo ostateczną decyzję o warunkach zabudowy,   
    w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 
6. w przypadku zmiany sposobu użytkowania, o której mowa w art. 71 ust.1 pkt 2, tj: 

- 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:  

do wniosku należy dołączyć ekspertyzę techniczną, wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez 
ograniczeń w odpowiedniej specjalności. 
7. pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu inwestora, jeżeli zachodzi potrzeba ustanowienia  
    pełnomocnika. 
 
Informacja : 

• Wypełniony wniosek z załącznikami złożyć w Biurze Obsługi Interesantów, stanowisko nr 2, pracuje: poniedziałek w 
godz. 7.45 – 18.00, wtorek, środa, czwartek, piątek w godz. 7.45 - 15.45, 

•  Zgłoszenia należy dokonać minimum 30 dni przed dokonaniem zmiany sposobu użytkowania obiektu 
budowlanego lub jego części.  
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