
...................................................                  ............................................................
              (nr rejestru organu)           (miejscowość i data)
    

ZGŁOSZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH

STAROSTWO POWIATOWE W BUSKU-ZDROJU
................................................................................................................................................................

(nazwa organu)
Inwestor

..............................................................................................................................................tel..............
(imię i nazwisko lub nazwa instytucji oraz adres)

Zgłaszam budowę, wykonanie robόt budowlanych polegających na: 

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

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

na terenie (działce) położonej w ...........................................gmina .....................................................

przy ul. ....................................

Nr geodezyjny działki ...............................................

Termin rozpoczęcia budowy, robόt budowlanych określam na:  ..................................................
(minimum 21 dni od daty zgłoszenia)

Do zgłoszenia załączam:
1. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
2. Mapę sytuacyjno–wysokościową (1 egz.).
3. Mapę sytuacyjno–wysokościową kopię (3 szt.) z naniesieniem obiektu, wymiarów oraz
    odległości od innych obiektόw i granic działki.
4. Opis określający rodzaj, zakres i sposόb wykonania robόt budowlanych, wraz z odpowiednimi 
    szkicami (rzuty, elewacje, przekroje, szczegόły)  – (szt.3).
5. Pozwolenia i uzgodnienia wymagane przepisami szczegόlnymi np.:

- Konserwator Zabytkόw
- Inne .............................

Zgłoszenie nie podlega opłacie skarbowej
..............................................................

(podpis inwestora lub pełnomocnika)



KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dziennik Urzędowy
Unii Europejskiej L 119 z dnia 4 maja 2016 r.), dalej zwane jako ogólne rozporządzenie o ochronie
danych, informuję, iż:

1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Buski z siedzibą w Starostwie Powiatowym 
w Busku –Zdroju, dane kontaktowe: 

 Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju, ul. Mickiewicza 15
 adres e-mail: starostwo@powiat.busko.pl
 tel. 41 378 50 51 (52)

2.  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować we wszystkich
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych: 

 kierując korespondencje na adres: 
Starostwo Powiatowe w Busku – Zdroju
ul. Mickiewicza 15
28-100 Busko – Zdrój

 kontakt elektroniczny pod adresem email: iod@powiat.busko.pl

3.  Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  będą  w  celu  uzyskania  zaświadczenia  o  braku  sprzeciwu
do zgłoszenia robót budowlanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz. U.
z 2018 roku, poz. 1202) oraz art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

4. Pani/Pana dane Administrator może przekazać upoważnionym podmiotom na podstawie i w granicach
przepisów prawa. 

5. Zgodnie z RODO posiada Pan/Pani:
 prawo dostępu do swoich danych; 
 prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych;
 prawo  do  usunięcia  danych,  gdy  przetwarzanie  danych  nie  następuje  w  celu  wywiązania  się

z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub ramach sprawowania władzy publicznej;
 prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa UODO.

6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z ustawy Prawo budowlane.

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną i wymogami Ustawy
z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

8. Pani/Pana dane nie będą przekazywane odbiorcom w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

9. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.


