
Wilkowice, dnia ................................. 

...................................................... 
(wnioskodawca-adres, telefon) 

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

 

...................................................... 
(pełnomocnik-jeżeli został ustanowiony- adres, telefon) 

 

......................................................                            Urząd Gminy w Wilkowicach  
  

 

W N I O S E K 
o wydanie zaświadczenia o zgodności budowy obiektu budowlanego 

wybudowanego bez wymaganego pozwolenia na budowę z ustaleniami 

obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. 
 

Na podstawie art. 48 ust. 3 pkt 1  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity 

Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.), proszę wydanie zaświadczenia o zgodności 

zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilkowice. 
 

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

nr ....................................................................................................................................................... 

gm. kat. lub obręb ............................................................................................................................. 

stanowiącej własność (imię, nazwisko, adres właścicieli)……….......................................................................... 

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

Funkcja obiektu budowlanego …………………………………………………………………… 

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

Dane dotyczące obiektu budowlanego: 

powierzchnia. zabudowy przedmiotowego obiektu (m
2
) …………………………………………. 

powierzchnia zabudowy pozostałych obiektów budowlanych na działce (m
2
) …………………… 

powierzchnia biologicznie na działce czynna (m
2
) ………………………………………………... 

wysokość przedmiotowego obiektu budowlanego (m) …………………………………………… 

kąty spadku połaci dachowych przedmiotowego obiektu budowlanego ………………………….. 

 

 

                                                                                                    ............................................... 
                                                                                                        (podpis wnioskodawcy) 
 

Do wniosku należy dołączyć: 

1. Kopia mapy ewidencyjnej w skali 1:1000 lub 1:500 – z zaznaczonym obiektem będącym przedmiotem 

legalizacji i określonym (zwymiarowanym) usytuowaniem obiektu w stosunku do granic działki. 

2. Postanowienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o obowiązku przedstawienia  zaświadczenia 

w celu legalizacji.  

3. Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej  w wys. 17 zł - za wydanie zaświadczenia (zgodnie z załącznikiem 

do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej – Dz. U. Nr 225 poz. 1635)  
Opłatę skarbową należy wnieść w kasie Urzędu lub na rachunek bankowy tut. Urzędu  - przed złożeniem 

wniosku. Nr rachunku bankowego 66 8133 0003 0000 0244 2000 0053 w Banku Spółdzielczym w Bystrej. 

Zgodnie z art. 2 ust. 2 w/w ustawy nie podlega opłacie skarbowej wydanie zaświadczenia w sprawach 

budownictwa mieszkaniowego. Zgodnie z art.7 zwolnione są z opłaty skarbowej również min. jednostki 

budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego. 

 


