WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA
O ZGODNOŚCI ZAMIERZONEGO SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO Z USTALENIAMI OBOWIĄZUJACEGO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Michałowice, dnia…………….

Wnioskodawca

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

Wójt Gminy Michałowice
Plac Józefa Piłsudskiego 1
32-091 Michałowice

.............................................................
.............................................................
(adres, kod pocztowy, tel/fax)

WNIOSEK
o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami
obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice dla zamierzenia
inwestycyjnego:
……………………………………………………………………………………….………………………………….
……………………………………………………………………………………….………………………………….
na działce/działkach nr.......................................
w miejscowości ..................................................., Gmina Michałowice.
Charakterystyka inwestycji:
a) opis planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyka zabudowy w tym: przeznaczenia i
gabarytów projektowanych obiektów, charakterystyczne parametry techniczne inwestycji
● pow. zabudowy: .................... m2
● pow. użytkowa:................... m2
● pow. całkowita:................... m2
● pow. przewidziana do zmiany sposobu użytkowania:.................... m2
● ilość kondygnacji: ..................................
● wysokość budynku: ..............................m
„wysokości budynku” – lub jego części służącej do określenia maksymalnego pionowego wymiaru budynku zgodnie z
przepisami odrębnymi
● wskaźnik intensywności zabudowy: ........................
„wskaźniku intensywności zabudowy” - należy przez to rozumieć parametr, wyrażony jako udział powierzchni
całkowitej zabudowy w powierzchni terenu działki lub działek budowlanych objętych projektem zagospodarowania
terenu albo zgłoszeniem.
● wskaźnik powierzchni zabudowy: ........................
„wskaźniku powierzchni zabudowy” – należy przez to rozumieć parametr, wyrażony jako procentowy udział
powierzchni zabudowy wszystkich budynków w powierzchni terenu działki budowlanej lub działek budowlanych
objętych projektem zagospodarowania terenu albo zgłoszeniem.
● wskaźniku terenu biologicznie czynnego: ........................
„wskaźniku terenu biologicznie czynnego” - należy przez to rozumieć minimalny procentowy udział powierzchni
biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni terenu działki lub działek budowlanych, objętych projektem
zagospodarowania terenu albo zgłoszeniem.

● kąty nachylenia połaci dachowych: ..................... st.
b) dane charakteryzujące wpływ inwestycji na środowisko:
……………………………………………………………………………………….……………………………………...
c) sposób odprowadzenia nieczystości ciekłych:
……………………………………………………………………………………….…………………………………...…
d) powierzchnia sprzedaży, pow. magazynowa: ..........................................
(w przypadku planowanej realizacji obiektu handlowego)
e) inne dane dotyczące terenu:
………………………………………………………………………………………………………………………..……..
Sposób odbioru zaświadczenia: osobiście, pocztą*

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

Podpis
Do wniosku należy dołączyć:
1.Opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego, z oznaczeniem części obiektu, w której zamierza się
dokonać zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego.
2.Rzuty kondygnacji, szkice elewacji budynku
3.Zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego, dotychczasowej zamierzone
przeznaczenie, wraz z danymi techniczno- użytkowymi, a w razie potrzeby również danymi technologicznymi (dotyczy
usług oraz produkcji).
UWAGA:
1. Opłata skarbowa*
Część

Przedmiot opłaty skarbowej

Stawka

Zwolnienia

1

2

3

4

Wydanie zaświadczenia
Poz. 21
Pozostałe zaświadczenia
17 zł
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje:

od wydania zaświadczenia - z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia;
Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty.
Zapłaty opłaty można dokonać w kasie Urzędu Gminy Michałowice, Michałowice pl. Józefa Piłsudskiego 1
w godzinach- poniedziałek: 9.00– 17.30, wtorek –czwartek: 8.00. – 15.15, piątek: 8.00. – 14.30,
lub wpłacając na konto bankowe urzędu gminy NRB: 10 85890006 0180 0000 0101 0001
Wniosek należy wypełnić czytelnie i złożyć na dzienniku podawczym (parter) w siedzibie Urzędu Gminy Michałowice,
Michałowice plac Józefa Piłsudskiego 1.
Osoba upoważniona do kontaktu w sprawie: Krawczyk Piotr, tel 012 388 57 40 w.24, pkra@michalowice.malopolska.pl
podstawa prawna - Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2018 poz. 1044 z późn. zm.) zwana „ustawą”

II.

2.
3.
4.
5.
6.
*

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Michałowice, z siedzibą w Urzędzie Gminy Michałowice, przy
Placu Józefa Piłsudskiego 1 (32-091 Michałowice). Z Administratorem danych osobowych można skontaktować się telefonicznie,
pod numerem telefonu 12-388-50-03 lub za pośrednictwem wiadomości e-mail, skierowanej na adres
sekretariat@michalowice.malopolska.pl. Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z
którym możliwy jest kontakt poprzez adres e-mail iod@michalowice.malopolska.pl. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w
celu uzyskania zaświadczenia o z zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami
obowiązującego MPZP Gminy Michałowice. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest ustawa z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane. Dane będą przechowywane bezterminowo w celach archiwalnych. Podanie danych osobowych jest wymogiem
ustawowym. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak również prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

