
Wnioskodawca: 

Nazwisko, imię (firma) ..........................................                   Rychtal, dnia............................................ 

 

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

 

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

 

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

 

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

/telefon kontaktowy/      Wójt Gminy Rychtal 

ul. Rynek 1 

63-630 Rychtal 

                                                 

 

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 zamierzonego sposobu użytkowania 

z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zamierzenie obejmuje zmianę 

sposobu użytkowania obiektu / pomieszczenia 
(1

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

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

obecnie przeznaczonego na cele (opisać istniejące przeznaczenie) .............................................................. 

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

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

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

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

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

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

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

 

Prawidłowość danych podanych we wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem.  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych: 

- numeru telefonu; 
w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Gminy w Rychtalu w związku   

z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania 

przestrzennego przez okres trwania postępowania, a także okres archiwizacji zgodnie z przepisami prawa. 

Oświadczam, że zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

27.04.2016 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 (Dz.U.UE.L.2016.119.1) przyjąłem(-

łam) do wiadomości, że administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Wójt Gminy Rychtal oraz 

zapoznałem(-łam) się z klauzulą informacyjną dostępną w Urzędzie Gminy w Rychtalu oraz na stronie internetowej 

Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Rychtal http://rychtal.nowoczesnagmina.pl/?a=4156. 

 

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

                                                                                                                                    (podpis wnioskodawcy) 
 

Załącznik:  

mapa ewidencyjna w skali 1:1000 lub 1:2000 – z zaznaczonym obiektem będącym przedmiotem inwestycji  
lub mapa zasadnicza w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczonym obiektem będącym przedmiotem inwestycji. 

Opłata skarbowa: 

 za wydane zaświadczenie   -   17 zł  

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia. 

(wg Ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej /t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 z późn. zm.) 
(1) – wymienić rodzaj obiektu budowlanego lub pomieszczenia 

http://rychtal.nowoczesnagmina.pl/?a=4156

