
…...............................................................
(miejscowość i data)                  

….............................................................................................
 (numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia)

Prezydent Miasta Mysłowice
ZGŁOSZENIE ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB JEGO CZĘŚCI 

(BEZ WYKONYWANIA ROBÓT)

Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa: .................................................................................................................................

adres zamieszkania ............................................................................................................................................
(kod pocztowy, miejscowość,ulica nr domu, mieszkania lub lokalu )

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

telefon/adres e-mail (nieobowiązkowo) ............................................................................................................
Pełnomocnik:
Imię i nazwisko lub nazwa: .................................................................................................................................

adres zamieszkania ............................................................................................................................................
(kod pocztowy, miejscowość,ulica nr domu, mieszkania lub lokalu )

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

telefon/adres e-mail (nieobowiązkowo) ............................................................................................................

Na podstawie art 71 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2018r. poz. 1202
z późniejszymi zmianami) zgłaszam zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

Dotychczasowy sposób użytkowania obiektu budowlanego:

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

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

Zamierzony sposób użytkowania obiektu budowlanego: ................................................................................

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

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

Adres zamierzenia budowlanego:

Działka/ki ewidencyjna/e ...................................................................................................................................

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

Obręb ewidencyjny ............................................................................................................................................

Kod pocztowy i miejscowość ..............................................................................................................................

Ulica, nr domu, nr lokalu ....................................................................................................................................

Załączniki do wniosku:

□pełnomocnictwo;

□dowód uiszczenia opłaty za pełnomocnictwo (jeśli jest wymagana);

□dokumenty określone w art 71 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 – Prawo budowlane .
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Na podstawie  art.  13 i  14  Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego i  Rady  (UE)  2016/679 z  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 (RODO) informuje się, że:

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Mysłowice 

z/s. 41-400 Mysłowice, ul. Powstańców 1 

Telefon: (+48) 32 317 11 00 Fax: (+48) 32 222 25 65, E-mail: um@myslowice.pl

 Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Telefon (32) 31-71-245, e-mail.: m.patalag@um.myslowice.pl

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wszystkich obowiązków nałożonych przepisami

prawa, związanych z rozpatrzeniem przedmiotowego zgłoszenia.

 Pani/Pana  dane  osobowe  przekazywane  będą  stronom  postępowania  oraz  innym  podmiotom,  zgodnie

z obowiązującymi przepisami;

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18

stycznia 2011r.  w  sprawie  instrukcji  kancelaryjnej,  jednolitych  rzeczowych  wykazów  akt  oraz  instrukcji

w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;

 Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia,

jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia

sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych; 

 przysługuje  Pani/Panu  prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego,  jeśli  Pani/Pana  zdaniem,

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO;

 zobowiązanie do podania danych osobowych wynika z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  – Prawo budowlane

(t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1202 z późn. zm.)

 ….................................................................
              (podpis)

Pouczenie:
Zgodnie z art 71. ust. 3 i 4 ustawy – Prawo budowlane 
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. 
Zgłoszenia należy dokonać przed dokonaniem zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Zmiana sposobu
użytkowania  może  nastąpić,  jeżeli  w  terminie  30  dni,  od  dnia  doręczenia  zgłoszenia,  ( kompletnego  wniosku)  właściwy  organ
nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji i nie później niż po upływie 2 lat od doręczenia zgłoszenia. 

WYPEŁNIA ORGAN: 
Mysłowice, dnia ..........................................

W terminie przewidzianym w art. 71 ust. 4 ustawy Prawo budowlane nie wniesiono sprzeciwu do zmiany sposobu
użytkowania objętej niniejszym zgłoszeniem.

                                                                                                                      ….......................................................................
                                                                                                                                                         (podpis pracownika organu)
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