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ZGŁOSZENIE ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
LUB JEGO CZĘŚCI
I. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa - Referat Urbanistyki i Budownictwa
II. PODSTAWA PRAWNA:
Art. 71 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
III. WYMAGANE DOKUMENTY:
Wniosek zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego
Załączniki:
• 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 zaznaczeniem części
obiektu budowlanego, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania lub mapa geodezyjna z
zaznaczonym obiektem lub jego częścią przeznaczonym do zmiany sposobu użytkowania,
• 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,
• oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
• zaświadczenie prezydenta miasta o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z
ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo ostateczna decyzja o
warunkach zabudowy, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
• 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 – ekspertyza techniczna, wykonana
przez osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności.
• w zależności od potrzeb – pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane odrębnymi przepisami (BHP, PPOŻ,
HIGIEN.-SANIT., itp.)
• pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu inwestora, jeżeli zachodzi potrzeba ustanowienia
pełnomocnictwa.
IV. OPŁATY:
Skarbowa
- 17 zł za pełnomocnictwo płatna przelewem.
Przelew powinien być szczegółowo opisany w celu jednoznacznej identyfikacji dokonanej opłaty ze sprawą, do której
została wniesiona. W rubryce „tytułem” proszę wpisać: „przelew z tytułu opłaty skarbowej za pełnomocnictwo”,
na rachunek bankowy Urzędu Miasta Siedlce w ING Bank Śląski S.A. o/Siedlce 22 1050 0099 6192 5550 1000
0010
V. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Biuro Obsługi Interesanta, stanowisko nr 3 pracuje: poniedziałek w godz.9.00 – 17.00., wtorek, środa, czwartek,
piątek w godz.7.45 – 15.45
VI. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Przyjecie zgłoszenia ( milcząca zgoda organu ) lub decyzja sprzeciwu.
VII. TERMIN ZAŁATWIENIA:
30 dni
VIII. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie od decyzji sprzeciwu wnosi się do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem organu, który wydał
decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Odwołanie można składać w Biurze Obsługi
Interesanta, stanowisko nr 3.
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UWAGI:
1. Zgłoszenia należy dokonać przed dokonaniem zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego
części. Zmiana sposobu użytkowania może nastąpić, jeśli 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 dnia zgłoszenia.
2. 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.
3. Jeżeli zamierzona zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga wykonania robót
budowlanych:
• objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę – rozstrzygnięcie w sprawie zmiany sposobu
użytkowania następuje w decyzji o pozwoleniu na budowę,
• objętych obowiązkiem zgłoszenia – do zgłoszenia, o którym mowa w art. 71 ust.2, stosuje się odpowiednio
przepisy art.30 ust.2- 4.
4. Dokonanie zgłoszenia, o którym mowa w art. 71 ust.2, po zmianie sposoby użytkowania obiektu budowlanego
lub jego części nie wywołuje skutków prawnych.
5. Przez zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części rozumie się w szczególności:
• przeróbkę pomieszczenia z przeznaczeniem na pobyt ludzi albo przeznaczenie do użytku publicznego lokalu lub
pomieszczenia, które uprzednio miało inne przeznaczenie bądź było budowane w innym celu, w tym także
przeznaczenie pomieszczeń mieszkalnych na cele niemieszkalne,
• podjęcie albo zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki
bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego lub pracy, warunki zdrowotne, higieniczno-sanitarne lub ochrony
środowiska, bądź wielkość lub układ obciążeń.

