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 Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego 
 

 
 

Pińczów, dnia ............................ 
 
...........................................................                      
               (imię i nazwisko lub nazwa) 

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

........................................................... 
                           (adres) 

........................................................... 
                          (telefon) 

 
 

W N I O S E K 
O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA  

 
Proszę o wydanie zaświadczenia, o którym mowa w art. 71 ust. 2 pkt 4 ustawy                          
z dnia 07 lipca 1994 roku – Prawo budowlane /j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm./  

o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego 
z ustaleniami 

obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

na działce (ewentualnie działkach) nr ewid. : ......................................................................... 

położonej ................................................................................................................................ 

dla zamierzenia inwestycyjnego pn. : .................................................................................... 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
 
 
 
                                                                                                     .......................................... 
                                                                                                                                      /Podpis czytelny/ 
 

 
 
 
OPŁATY: 

Za wydanie zaświadczenia pobierana jest opłata skarbowa zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej                   
/j.t. Dz. U. z 2014r. poz. 1628 ze zm./ w wysokości 17 zł. 

Opłata płatna z chwilą złożenia wniosku w kasie Urzędu Miejskiego w Pińczowie  
lub na konto : Bank Spółdzielczy w Pińczowie nr konta 73 8509 0002 2001 0004 8767 0002. 
 



I N F O R M A C J A 
 
Zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeksu postępowania administracyjnego            

/j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm./ (cyt.:) 

Art. 217.  
§ 1. Organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie na żądanie osoby ubiegającej się o zaświad-

czenie. 
§ 2. 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 potwierdze-

niu określonych faktów lub stanu prawnego. 
§ 3. Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu 

dni.  
(...) 

Art. 218.  
§ 1. W przypadkach, o których mowa w art. 217 § 2 pkt 2, organ administracji publicznej obowiązany jest 

wydać zaświadczenie, gdy chodzi o potwierdzenie faktów albo stanu prawnego, wynikających z pro-
wadzonej przez ten organ ewidencji, rejestrów bądź z innych danych znajdujących się w jego posia-
daniu. 

§ 2. Organ administracji publicznej, przed wydaniem zaświadczenia, może przeprowadzić w koniecznym 
zakresie postępowanie wyjaśniające. 

Art. 219.  
Odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie 
następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie. 

 
Ponadto zgodnie z wyrokiem WSA w Bydgoszczy z dnia 04 lutego 2010 r., II SA/Bd 1112/09, LEX nr 
559700, zaświadczenie jest aktem wiedzy, a nie woli organu i nie ma charakteru prawotwórczego. Zaświad-
czenie nie rozstrzyga bowiem żadnej sprawy, nie tworzy nowej sytuacji prawnej, ani nie kształtuje bezpo-
średnio stosunku prawnego. Zaświadczeniem organ potwierdza jedynie istnienie określonego stanu na pod-
stawie posiadanych już danych, a postępowanie wyjaśniające, o jakim mowa w art. 218 § 2 k.p.a., spełnia 
tylko pomocniczą rolę przy ustalaniu treści zaświadczenia.  
 

Przepisem prawa umożliwiającym ubieganie się o wydanie zaświadczenia na podstawie art. 217 § 2 pkt 1 
k.p.a. jest przepis art. 71 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku – Prawo budowlane /j.t. Dz. U.            
z 2013 r. poz. 1409 ze zm./ stanowiący o przedstawieniu zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu 
użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. Przepis ten więc w sposób jednoznaczny stanowi o tym, że zaświadczenie o zgodności 
dotyczy obowiązującego w dacie wydawania zaświadczenia planu miejscowego. Organ administracji rozpo-
znając wniosek bada czy zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego jest zgodna z planem obowią-
zującym w dacie rozpoznania tego wniosku. 

 
Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 listopada 2012 roku,            
II OSK 1277/11, LEX nr 1291886, organ wydający zaświadczenie w oparciu o art. 71 ust. 2 pkt 4 ustawy – 
Prawo budowlane, obowiązany jest do samodzielnej oceny, czy występuje zgodność zamierzonego sposobu 
użytkowania obiektuz ustaleniami obowiązującego planu i dokonać w istocie interpretacji (wykładni) posta-
nowień planu w odniesieniu do konkretnego stanu faktycznego. Przy braku stwierdzenia takiej zgodności 
należy odmówić wydania zaświadczenia żądanej przez wnioskodawcę treści, wymaganej w/w przepisem. 
 


