Sławno, dnia ……………………….

……………………………………..
(imię i nazwisko oraz dokładny adres, lub nazwa firmy)

STAROSTA SŁAWIEŃSKI

……………………………………………
……………………………………………

BS.6743. _____.2019 .____
ZGŁOSZENIE
ZAMIARU BUDOWY / WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH *
NIE WYMAGAJĄCYCH POZWOLENIA NA BUDOWĘ
na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.z 2018r. poz.
1202) zgłaszam zamiar budowy – wykonania robót budowlanych*:

…………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………..…
(należy tu określić rodzaj obiektu z podaniem danych technicznych lub robot budowlanych, zakres i sposób wykonania robot budowlanych)

Miejsce planowanego zamierzenia budowlanego :
……………………………………………………………………………………………………..
(adres, oznaczenie działki i obrębu ewidencyjnego)

Do budowy zamierzam przystąpić w dniu

……………………………………………………..
(dzień – miesiąc – rok)

Jeżeli zgłoszenie dotyczy obiektu tymczasowego podać termin rozbiórki ……………………………
(dzień – miesiąc – rok)
do wykonania robot budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia złożenia zgłoszenia organ
nie wniesie w drodze decyzji sprzeciwu i nie później niż po upływie 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu
ich rozpoczęcia
Złożenie podpisu pod wnioskiem/ dokumentem potwierdza jednocześnie zapoznanie się z treścią Klauzuli
informacyjnej dotyczącej ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Sławnie.

................................................................................
(podpis wnioskodawcy)
W załączeniu:
1) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
2) odpowiednie szkice lub rysunki,
3) Do zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19 i 20, należy ponadto dołączyć projekt
zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji, wykonany przez
projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane. Projekt zagospodarowania działki lub
terenu, w przypadku budowy instalacji gazowej, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19, powinien być
uzgodniony z podmiotem właściwym do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych,
4) pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami,
5) upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora.
* Niepotrzebne skreślić

Objaśnienie na drugiej stronie:

1. Jeżeli zgłaszamy budowę obiektu kubaturowego – należy dostarczyć rysunki
przedstawiające wygląd elewacji z każdej strony, rzut
przyziemia, podanie wszystkich danych technicznych obiektu,
materiału z jakiego będą wykonane poszczególne elementy.
Inne istotne dane dotyczące zgłaszanego obiektu .
2. Jeżeli zgłaszamy postawienie reklamy lub wykonanie ogrodzenia - należy
dostarczyć rysunek przedstawiający wygląd reklamy lub.
ogrodzenia, wymiary, sposób zamontowania. Wysokość
ogrodzenia, materiał z jakiego będzie wykonany.
3. Jeżeli zgłaszamy remont obiektu lub urządzenia – należy określić dokładnie
roboty jakie będą wykonywane podczas remontu, ich zakres
ilościowy lub wymiarowy oraz sposób wykonania
4. Jeżeli zgłaszamy wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków lub oczka
wodnego lub basenunależy podać wydajność oczyszczalni ścieków . wielkość
oczka wodnego lub basenu, głębokość , powierzchnię
użytkową.
UWAGA !!!
5. budowa obiektów małej architektury w miejscach publicznych ( np. Place
zabaw) należy przedstawić projekt zagospodarowania działki
zrobiony przez projektanta posiadającego wymagane
uprawnienia budowlane ( art. 30 ust.4 Prawa Budowlanego)
pkt. 19 - instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o
pojemności do 7 m3 przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych
w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych
pkt. 20 - przyłączy do budynków : elektroenergetycznych wodociągowych , ,
kanalizacyjnych cieplnych, gazowych i telekomunikacyjnych
- należy przedstawić projekt zagospodarowania działki uzgodniony z
rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych wraz z
projektem budowlanym

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.

