
Łęczyca, dnia ................................................
.......................................................................

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

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

(imię i nazwisko, adres zamieszkania inwestora)
STAROSTWO  POWIATOWE

w Łęczycy
Zgłoszenie

(budowy , wykonywania robót budowlanych)

Zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 1202 z 

późn. zm) zawiadamiam, że w dniu ......................................................................................... zamierzam przystąpić do:

1)budowy ..............................................................................................................................................................................

( opis obiektu budowlanego )

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

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

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

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

2) wykonania robót budowlanych polegających na:

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

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

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

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

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

(opis robót budowlanych)

na nieruchomości położonej w ..............................................................................................................................................

przy ul. .............................................. Nr ....................... Nr ewid. działki ...........................................................................

.

stanowiącej własność ............................................................................................................................................................

W załączeniu:

1. oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na
cele budowlane.
2. szkice i rysunki lub pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami,
3. projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji, wykonany przez projektanta
posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane (dotyczy art. 29, ust. 1, pkt. 19 i 20 ustawy Prawo budowlane),
uzgodniony z podmiotem właściwym do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych (dotyczy art. 29, ust. 1, pkt. 19
ustawy Prawo budowlane),
4. projekt zagospodarowania działki lub terenu, wykonany przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia
budowlane (dotyczy art.30 ust. 1, pkt. 4 ustawy Prawo budowlane),
5. pełnomocnictwo osoby działającej w imieniu inwestora.

.....................................................................
                                                                                                  (podpis inwestora)



Pouczenie:
1. Zgłoszenia o którym mowa, należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych.
2. Do wykonania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ administracji
architektoniczno-budowlanej nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.
3.Wolno stojące parterowe budynki stacji transformatorowych (w tym kontenerowych) i sieci:
elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, telekomunikacyjne, telekomunikacyjnych linii kablowych, kanalizacji
kablowej oraz przyłącza: elektroenergetyczne, wodociagowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne i telekomunikacyjne
podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
obejmującej położenie ich na gruncie. Wyjatek stanowią przyłącza, których połączenie z siecią znajduje się na tej
samej działce co przyłącze lub na działce do niej przyległej.
4.W przypadku nierozpoczęcia wykonywania robót budowlanych przed upływem 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich
rozpoczęcia, rozpoczęcie tych robót może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

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 wykonywanie robót budowlanych.
Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż na podstawie przepisów prawa.
Dane nie będą przekazywane do Państw trzecich. Dane osobowe będą przetwarzane przez 5 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)


