
OŚWIADCZENIE
O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE (B-3  )  

(podstawa prawna: art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ‒ Prawo budowlane)
W przypadku większej liczby inwestorów lub osób upoważnionych do złożenia oświadczenia w imieniu inwestora, ubiegających się o pozwolenie na budowę lub dokonujących

zgłoszenia, każda osoba składa oświadczenie oddzielnie.

1. Proszę wpisać dane inwestora (w tym adres zamieszkania lub siedziby):

imię i nazwisko lub nazwa inwestora:............................................................. kraj: ..................................................... województwo: ..............................................

powiat: ............................................................................................................ gmina: .......................................................................................................................

miejscowość: ......................................................................... ulica: ................................................................................ nr domu: ................... nr lokalu: ...............

kod pocztowy: ................................ telefon/e-mail (nieobowiązkowo): ..............................................................................................................................................

adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania lub siedziby): ...............................................................................................................................

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

Oznaczenie dokumentu tożsamości (w przypadku gdy inwestorem jest osoba fizyczna):

rodzaj dokumentu: .......................................................................................... seria i nr dokumentu: ................................................................................................

organ wydający dokument: ................................................................................................................................................................................................................

2. Proszę wpisać dane osoby upoważnionej do złożenia oświadczenia w imieniu inwestora (w tym adres zamieszkania):
(w przypadku gdy inwestorem jest osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej albo gdy za inwestora będącego osobą fizyczną oświadczenie
składa jej pełnomocnik)

imię i nazwisko: ................................................................ kraj: ............................................... województwo: ..................................................................................

powiat: .................................................................................................................. gmina: .................................................................................................................

miejscowość: .............................................. ulica: .................................................................................................... nr domu: ..................... nr lokalu: ...................

kod pocztowy: ................................. telefon/e-mail (nieobowiązkowo): ............................................................................................................................................

adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania): ..................................................................................................................................................

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

Oznaczenie dokumentu tożsamości:

rodzaj dokumentu: .......................................................................................... seria i nr dokumentu: ................................................................................................

organ wydający dokument: ................................................................................................................................................................................................................

3. Proszę wpisać dane nieruchomości
(w przypadku konieczności podania większej liczby nieruchomości, należy je podać w formularzu B-4)

województwo: ................................................................................................ powiat: .......................................................................................................................

gmina: ........................................................................................................... miejscowość: .............................................................................................................

ulica: ............................................................................................................................... nr domu: .................... nr lokalu: ..................... kod pocztowy: .................

jednostka ewidencyjna/obręb ewidencyjny/nr działki ewidencyjnej: tytuł,  z  którego  wynika  prawo  do  dysponowania  wyżej  wskazaną
nieruchomością  (w  pkt  3)  na  cele  budowlane:  (przykładowo:  własność,
współwłasność, ograniczone prawo rzeczowe, użytkowanie wieczyste)

1) .................................................................................................................... ......................................................................................................................

2) .................................................................................................................... ......................................................................................................................

3) .................................................................................................................... ......................................................................................................................

4) .................................................................................................................... ......................................................................................................................

5) .................................................................................................................... ......................................................................................................................



4. Proszę oznaczyć znakiem X w przypadku dołączania formularza B-4

Dołączam formularz B-4

Po zapoznaniu się z art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ‒ Prawo budowlane oświadczam, że posiadam prawo
do dysponowania nieruchomością na cele budowlane określoną w pkt 3 niniejszego oświadczenia na podstawie tytułów
wskazanych  w  tym  punkcie.  Jestem  świadomy  odpowiedzialności  karnej  za  podanie  w  niniejszym  oświadczeniu
nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego.

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

Data oraz czytelny podpis inwestora lub osoby upoważnionej do działania w jego imieniu

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z artykułem 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Starosta 
Powiatu Łęczyckiego spełnia obowiązek informacyjny przekazując Państwu poniższe dane:

Administratorem Państwa danych osobowych jest: 
Starosta Łęczycki, Pl. Kościuszki 1, 99-100 Łęczyca, tel: 243887200, fax: 247213217, e-mail: sekretariat@leczyca.pl .
Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iod@leczyca.pl.

Celem przetwarzania danych jaki realizuje Administrator jest wydawanie pozwoleń na budowę, przebudowę i rozbudowę
obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części.
Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż na podstawie przepisów prawa.
Dane nie będą przekazywane do Państw trzecich. Dane osobowe będą przetwarzane przez 10 lat .
Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie przepisów prawa, które określa: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane. 
Posiadają Państwo możliwość dostępu i aktualizacji podanych danych.
Przysługuje  Państwu  prawo  do żądania  usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania  oraz  prawo  do wniesienia  sprzeciwu
wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Z przysługujących praw mogą Państwo skorzystać kontaktując
się przez podane wyżej dane. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania celu. W ramach realizowanego przetwarzania nie 
występuje profilowanie.

Z powyższymi informacjami zapoznałam(łem) się i je rozumiem. 

………………………………………………………………………………………………..
                                                                                                           (czytelny podpis osoby lub osób informowanych)










