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: ………………...............................................................................
-verte -

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:

1)

tytuł, z którego wynika prawo do dysponowania
wyżej wskazaną nieruchomością (w pkt 3) na
cele budowlane: (przykładowo: własność ,
współwłasność, ograniczone prawo rzeczowe,
użytkowanie wieczyste)

……………………………………………

………………………………………………..

…………………………………………...

………………………………………………..

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

-verte -

Klauzula informacyjna
dotycząca ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Sławnie
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że z dniem 25
maja 2018r.:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Sławnie
ul. Sempołowskiej 2a, 76-100 Sławno jest Starosta Sławieński;
2) w Starostwie Powiatowym w Sławnie powołano Inspektora Ochrony Danych (IODO); dane kontaktowe
iodo@powiatslawno.pl, tel. 59 810 64 31; 59 810 64 91;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizowania obowiązków ustawowych Starosty
Sławieńskiego i Starostwa Powiatowego w Sławnie zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt c, d, e RODO, tj.
przetwarzanie jest niezbędne do:
- wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
- ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej;
- wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy
publicznej powierzonej administratorowi;
4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą tylko podmioty uprawnione na podstawie przepisów
prawa;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane i archiwizowane zgodnie z Jednolitym Rzeczowym
Wykazem Akt i z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;
6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
7) posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO);
8) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa.
Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie realizacji Pani/Pana wniosków –
załatwienia sprawy;
9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie
profilowania.

Potwierdzam zapoznanie się z treścią Klauzuli informacyjnej dotyczącej
ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Sławnie.
…………….................................
Podpis

