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PODSTAWA PRAWNA:
 art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1333, z późn. zm.),
 ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz.
1546, z późn. zm.).
Uwaga!
Zgłoszenie dotyczy obiektów, których zamierzona zmiana sposobu użytkowania wymaga
wykonania robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia.
Jeżeli zamierzona zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
wymaga wykonania robót budowlanych objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na
budowę – rozstrzygnięcie zmiany sposobu użytkowania następuje w decyzji o pozwoleniu
na budowę na Wniosek o pozwolenie na budowę.
WYMAGANE DOKUMENTY:
Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego
(formularz do pobrania).
Załączniki do zgłoszenia:
 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,
 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 również
danymi technologicznymi,
 oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na
cele budowlane (formularz do pobrania),
 zaświadczenie wójta, burmistrza o zgodności zamierzonego sposobu
użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo ostateczną
decyzję o warunkach zabudowy w przypadku braku obowiązującego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 ekspertyzę techniczną wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia
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budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności,
w zależności od potrzeb pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane
odrębnymi przepisami,
upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu
nowego inwestora.

Pouczenie dotyczące treści oświadczenia:
 obręb ewidencyjny – oznacza nazwę miejscowości,
 jednostka ewidencyjna – oznacza nazwę gminy,
 ograniczonymi prawami rzeczowymi zgodnie z art. 244 § 1 Kodeksu
cywilnego są: użytkowanie, służebność, zastaw, własnościowe
spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu
użytkowego, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni
mieszkaniowej oraz hipoteka,
 dokumentami, z których wynika tytuł do dysponowania nieruchomością
na cele budowlane są między innymi: księga wieczysta, akt notarialny,
akt własności, decyzja o oddaniu w trwały zarząd, umowy
cywilno-prawne.
OPŁATY:
Opłaty skarbowe
 od pełnomocnictwa lub prokury – 17,00 zł.
Opłaty skarbowej należy dokonywać w kasie Urzędu Miasta Bielsk Podlaski przy
ul. Kopernika 1 lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bielsk Podlaski nr 68 8063 0001
0070 0706 5699 0102
Zwalnia się z opłaty skarbowej:
 jednostki budżetowe,
 jednostki samorządu terytorialnego.
Nie podlega opłacie skarbowej:
 dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach
budownictwa mieszkaniowego,
 w sprawach nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia.
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TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Sposób załatwienia sprawy
Zmiana sposobu użytkowania może nastąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia
zgłoszenia organ nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.
Ważność zgłoszenia:
Zmiana sposobu użytkowania może nastąpić nie później niż po upływie 2 lat od doręczenia
zgłoszenia.

WYDZIAŁ ODPOWIEDZIALNY ZA ZAŁATWIENIE SPRAWY:
Wydział Architektury, Budownictwa, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
17-100 Bielsk Podlaski, ul. 11 Listopada 4
I piętro, pokój 205, 206, 207
tel. 85 833 11 32, 85 833 11 33, 85 833 11 34
e-maile: b.tolwinska@starostwo.pl
a.weremczuk@starostwo.pl
e.mikolajuk@starostwo.pl
i.matanowska@starostwo.pl
m.pac@starostwo.pl
Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta (ul. Mickiewicza 46,
parter).
Kiedy:
Codziennie w godzinach pracy Starostwa, tj.: poniedziałek – piątek od 730 do 1530.
TRYB ODWOŁAWCZY:
Z odwołaniem od decyzji wnoszącej sprzeciw występuje się do Wojewody Podlaskiego,
za pośrednictwem Starosty Bielskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
UWAGI:
Przez zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części rozumie się
w szczególności:
 podjęcie bądź zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności
zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne,
higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń.
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Zgłoszenia należy dokonać przed dokonaniem zmiany sposobu użytkowania obiektu
budowlanego lub jego części. Zmiana sposobu użytkowania może nastąpić, jeżeli w terminie
30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji
i nie później niż po upływie 2 lat od doręczenia zgłoszenia.
Ekspertyzę techniczną należy dołączyć do zgłoszenia w przypadku, gdy zmiana sposobu
użytkowania związana jest z podjęciem bądź zaniechaniem w obiekcie budowlanym lub jego
części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa: pożarowego, powodziowego, pracy,
zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń.
Dokonanie przedmiotowego zgłoszenia po zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego
lub jego części nie wywołuje skutków prawnych.
ZAŁĄCZNIKI:
 PO-4.1/Z-2/AŚ-7/F1 Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub
jego części.
 Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
(B-3).
CEL:
100% spraw załatwionych w terminie.

