
 
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, Pl. Wolności 1, 96-200 Rawa Mazowiecka,  

tel./fax: 46 814 46 31, www.powiatrawski.pl, skrzynka podawcza ePUAP: /i3g39v5qbi/skrytka  
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych - ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” 
 

…………………………..…………………    ………………………………. 
(Imię i nazwisko lub nazwa zgłaszającego)      (miejscowość i data) 

 
…………………………………………….. 
 
…………………………………………….. 
         (adres, numer telefonu - nieobowiązkowo) 

 
Starosta Rawski 

 
 

ZGŁOSZENIE   
ZMIANY  SPOSOBU  UŻYTKOWANIA 

 
Na podstawie art.71 ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane zgłaszam 

zmianę sposobu użytkowania: 
 
.................................................................................................................................................................... 

(dotychczasowy sposób użytkowania obiektu budowlanego lub jego części) 
 
.................................................................................................................................................................... 

(zamierzony sposób użytkowania obiektu budowlanego lub jego części) 
 
.................................................................................................................................................................... 

(adres obiektu budowlanego, oznaczenie działki ewidencyjnej wg ewidencji gruntów i budynków 
poprzez określenie obrębu ewidencyjnego oraz numeru działki ewidencyjnej) 

 
termin zmiany sposobu użytkowania: ......................................................................................... 
 
Do zgłoszenia dołączam: 
1) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane; 
2) 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 oznaczeniem 
części obiektu budowlanego, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania; 

3) 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; 

4) zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania 
obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
lub ostateczną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu; 

5) ekspertyzę techniczną, wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń 
w odpowiedniej specjalności; 

6) pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane odrębnymi przepisami; 
7) dokument stwierdzający udzielenie ewentualnego pełnomocnictwa (wraz z dowodem uiszczenia opłaty 

skarbowej za jego udzielenie). 

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

             (czytelny podpis zgłaszającego lub osoby przez niego upoważnionej) 
Pouczenie: 
       Zmiana sposobu użytkowania może nastąpić, jeżeli w terminie 30 dni, od dnia doręczenia 
zgłoszenia, organ administracji architektoniczno-budowlanej, nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji 
i nie później niż po upływie 2 lat od doręczenia zgłoszenia. 
 
Adnotacje urzędowe: 
 Zgłoszenie przyjęto w dniu: …………………     ……………………………………. 

(podpis) 

http://www.powiatrawski.pl/

	Starosta Rawski

