
 

 

Urząd Miejski w Turku 

 
 GMK 16 

WNIOSEK 
O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O ZGODNOŚCI ZAMIERZONEGO 

SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO 

Z USTALENIAMI OBOWIĄZUJĄCEGO MIEJSCOWEGO PLANU 

ZAGSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA TUREK 

Aktualizacja 

wg stanu 

na dzień 

16-09-2015 

 

  ........................................................                                                           Turek, dnia ............................ 
                    imię i nazwisko wnioskodawcy 

          

   .......................................................       
                                   adres 
 

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

 

   ....................................................... 
                 telefon kontaktowy  

 

WNIOSEK 
 

o wydanie ZAŚWIADCZENIA  

o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami 

obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Turek 

 

Na podstawie art. 217 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 

267 ze zm.) oraz art. 71 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., 

poz. 1409 ze zm.) proszę o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania 

obiektu budowlanego usytuowanego w Turku, przy ulicy ......................................................................., 

na terenie działki oznaczonej numerem geodezyjnym...................................... obręb.........................,                       

z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
 

Aktualny sposób użytkowania obiektu budowlanego: 

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

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

Zamierzony sposób użytkowania obiektu budowlanego: 

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

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

 

□ odbiorę osobiście* 

□ proszę przesłać pocztą* 
 

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

                                                                                                                                                                              / czytelny  podpis / 

 Załączniki :  

1. 1 egz. mapy geodezyjnej z zaznaczonym obiektem budowlanym lub jego częścią, która podlegać będzie zmianie sposobu 

użytkowania (może być kserokopia), 

2. dowód opłaty skarbowej – 17 zł (Dz. U. z 2015 r. poz. 783 ze zm.), 
 

UWAGA:  nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej w sprawach budownictwa mieszkaniowego, 

3.  inne....................................................... 
 

Informacja:  

Zaświadczenie niniejsze wydawane jest wyłącznie dla obszarów objętych aktualnym miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego. 

Zaświadczenie wydaje się, jeżeli: 

1) urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa; 

2) osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu 

prawnego (art. 217 § 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze 

zm.). 

  

  

*właściwe zaznaczyć                                                                                                                  

                     BURMISTRZ MIASTA TURKU 

  
 

http://sip.lex.pl/#/hipertekst/16784712_art(217)_1

