
Urząd Miejski w Pajęcznie 
ul. Parkowa 8/12, 98-330  Pajeczno 

Tel. (34) 311-30-24, fax: (34) 311-21-35           
Referat Planowania Przestrzennego i Inwestycji

Imię i nazwisko / nazwa wnioskodawcy:                                                 Miejscowość i data:

………………………………………………… Pajęczno, …..……………………

…………………………………………………

…………………………………………………

Nr telefonu: …………………………………...

Burmistrz Pajęczna

WNIOSEK
o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonej zmiany sposobu użytkowania obiektu

budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 217 § 1 i § 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

administracyjnego  (Dz.  U.  z  2018 r.,  poz.  2096 z późn.  zm.),  w związku z art. 71 ust. 2

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.),

proszę  o  wydanie  zaświadczenia  o  zgodności  z  ustaleniami  miejscowego  planu

zagospodarowania  przestrzennego  zamierzonej  zmiany  sposobu  użytkowania  obiektu

budowlanego / części obiektu budowlanego położonego w gminie Pajęczno:

Lokalizacja  obiektu wraz z określeniem, czy zmiana dotyczy całego obiektu,  czy też jego

części:

Nr ewidencyjny działki Nazwa obrębu Określenie, 
czy zmiana dotyczy całości obiektu, czy też jego części 

Aktualny sposób użytkowania obiektu budowlanego / części obiektu budowlanego:

..……………………………………………………………………………………………….…

..………………………………………………………………………………………………….

……….……….……….………..……….……..……….……..……….……..…….….…..…….

Zamierzony sposób użytkowania obiektu budowlanego / części obiektu budowlanego:

..……………………………………………………………………………………………….…

..………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………...…………………………………………………

……………………………………………………………………….

        (czytelny podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej)



Urząd Miejski w Pajęcznie 
ul. Parkowa 8/12, 98-330  Pajeczno 

Tel. (34) 311-30-24, fax: (34) 311-21-35           
Referat Planowania Przestrzennego i Inwestycji

Załączniki:1

 Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia w wysokości 17 zł.

 Mapa z zaznaczonym obiektem objętym wnioskiem.

 Pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu Wnioskodawcy wraz z dowodem uiszczenia opłaty

skarbowej za udzielenie pełnomocnictwa w wysokości 17 zł. 

Sposób odbioru zaświadczenia:1

 osobiście / przez pełnomocnika w siedzibie urzędu          za pośrednictwem poczty    

Informujemy, że: 

1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (Dz. Urz. UE Nr 119) informuję, że:

2) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Burmistrz  Pajęczna  z siedzibą  w Pajęcznie,  ul.
Parkowa 8/12, 98-330 Pajeczno.

3) Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@pajeczno.pl.
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania zaświadczenia o przeznaczeniu działki w

planie  miejscowym  na  podstawie  Art.  6  ust.  1  lit.  c  ogólnego  rozporządzenia  o  ochronie  danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz  art. 217 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu
postępowania administracyjnego.

5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa – Urząd Miejski w Pajęcznie.

6) Pani/Pana  dane  osobowe  przechowywane  będą  przez  okres  zgodny   z  obowiązującym  okresem
dotyczącym archiwizacji dokumentów.

7) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do sprostowania danych, prawo
do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych,
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9) Podanie  danych  osobowych  jest  obligatoryjne  na  mocy  przepisu  prawa  art.  217  §1  ustawy

z dnia 14 czerwca 1960r. Kpa.
10) Pani/Pana  dane  nie  będą  przetwarzane  w  sposób  zautomatyzowany  w  tym  również  w  formie

profilowania.

1 Właściwe zaznaczyć znakiem „X”
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