
............................................. ......................................................
(nr rejestru organu administracji (miejscowość i data)
architektoniczno-budowlanej)

STAROSTA BUSKI
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O SAMODZIELNOŚCI LOKALU

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko właściciela oraz adres zamieszkania

lub nazwa wnioskodawcy oraz adres siedziby) *

Na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (Dz.U.
z 2019 roku, poz. 737) proszę o wydanie zaświadczenia o samodzielności

lokalu mieszkalnego / lokalu o innym przeznaczeniu*,
potwierdzającego spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 1a-2.

Dane lokalu
● Lokal mieszkalny, oznaczony numerem …………………………………………………………...

składający się z pomieszczeń (nazwa i powierzchnia w m2)…………………………………….....
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...

● Lokal użytkowy o innym przeznaczeniu, oznaczony numerem …………………………………...
składający się z pomieszczeń (nazwa i powierzchnia w m2)……………………………………....
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...

● Adres lokalu………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………...

● Wybudowany zgodnie
    - z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego /
      z treścią decyzji o warunkach zabudowy*
    - z pozwoleniem na budowę z dnia …………………. znak ………………………….../
      skutecznie dokonanym zgłoszeniem* z dnia ………………………………………….
    - zgodnie z pozwoleniem na użytkowanie z dnia ……….znak ………………….……./
      skutecznie dokonanym zawiadomieniem o zakończeniu budowy* z dnia …………...
● Wybudowany przed 1 stycznia 1995 roku /

na podstawie pozwolenia na budowę wydanego przed tą datą*

..............................................................
*niepotrzebne skreślić (podpis inwestora lub pełnomocnika)

Opłata skarbowa 17zł
(nie podlega opłacie skarbowej
wydanie zaświadczenia w sprawach
budownictwa mieszkaniowego)

Załączniki:
● Rysunki inwentaryzacyjne z oznaczeniem graficznym lokali.





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 roku (Dziennik Urzędowy
Unii Europejskiej L 119 z dnia 4 maja 2016 roku), 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  wydania  zaświadczenia  o  samodzielności  lokalu
na podstawie  ustawy z  dnia  24  czerwca  1994 roku  –  Własność  lokali  (Dz.  U.  z  2019 roku,  poz.  716)
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.


