
Wnioskodawca: 
Nazwisko, imię (firma) ........................................       Świebodzice, dnia.............................. 
 

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

 

Adres/ siedziba ......................................................... 
 

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

............................................................................ 
/ telefon kontaktowy/ 
 

 
 

                  Burmistrz Miasta Świebodzice 
                                               ul. Rynek 1 

                              58-160 ŚWIEBODZICE 

 
 
                                                 
 

WNIOSEK 
O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O ZGODNOŚCI ZAMIERZONEGO SPOSOBU 

UŻYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB JEGO CZĘŚCI Z USTALENIAMI  
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

 
 

 Zwracam się z prośbą o wydanie zaświadczenia o zgodności z ustaleniami 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zamierzenia obejmującego 

zmianę sposobu użytkowania obiektu / lokalu (określić rodzaj obiektu / lokalu, położenie 

lokalu – kondygnacja, itp.) …............................................................................................. 

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

obecnie użytkowanego jako  (opisać istniejące przeznaczenie) .................................... 

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

docelowo przeznaczonego na cele (opisać planowane przeznaczenie)  ...................... 

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

położonego w ......................................................... na działce/działkach/ nr 

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

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

                                                                                (podpis wnioskodawcy) 

 
Załącznik: 
 

1. mapa zasadnicza w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczonym obiektem będącym przedmiotem 
inwestycji. 

            lub 
 mapa ewidencyjna w skali 1:1000 lub 1:2000 – z zaznaczonym obiektem będącym przedmiotem            
inwestycji    

 
2. oplata skarbowa w wysokości 17 zł 



 

 
 

Klauzula informacyjna   
 

 Na podstawie art. 13 Rozporządzenia 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik 

Urzędowy Unii Europejskiej PL), informuję, że: 

• Administratorem Pani / Pana danych jest Burmistrz Miasta Świebodzice, ul. Rynek 1,  58 – 160 

Świebodzice. 
• Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach: tel.74/6669514, 

adres e-mail: iod@swiebodzice.pl 
• Dane osobowe przetwarzane są na podstawie: 

- art. 71 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane; 
• Pani / Pana dane osobowe przetwarzane są w celu: 

              - realizacji wniosku w zakresie wydania zaświadczenia o zmianie sposobu użytkowania lokalu/budynku 

zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; 
• Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z Rzeczowym Wykazem Akt. 

• Ma Pani/Pan prawo do:  

- dostępu do treści swoich danych; 

- żądania sprostowania lub usunięcia swoich danych; 

- żądania ograniczenia przetwarzania; 

- przeniesienia swoich danych; 

- wniesienia sprzeciwu; 

- cofnięcia zgody na przetwarzanie, jeśli dokonuje się ono na podstawie dobrowolnej zgody (nie wpływa 

to wszakże na legalność przetwarzania danych między udzieleniem zgody a jej cofnięciem). 

• Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

• Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest konieczne do realizacji zadań gminy. 
• Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 

 


