……………………………………

Ostrołęka, dnia ………………………

(imię i nazwisko właścicieli oraz adres zamieszkania

……………………………………
zgody z miejscem obecnego zameldowania inwestora)

………………………………........
tel. …..............................................
POWIATOWY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO
w OSTROŁĘCE

ul. Kościuszki 21
07-410 Ostrołęka
WNIOSEK
o wydanie zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu w przedmiocie
zakończenia robót budowlanych i przystąpieniu do użytkowania
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
(nazwa inwestycji)

realizowanych na nieruchomości położonej w ……………………. przy ulicy
……………………….., działka o numerze geodezyjnym ………………………
na podstawie:
1. decyzji o pozwoleniu na budowę nr ……………...… z dnia………………….
znak; ……………………….wydanej przez ………………………………….,
2. zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a i 19a ustawy Prawo
budowlane (Dz.U.2018.1202) wydanego przez …………………………………...….. znak:
…………………….……. z dnia ……….....

Zaświadczenie to wymagane jest celem przedłożenia w………………………...
……………………………………………………………………………………
Pouczenia:
Wydanie zaświadczenia podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł – zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z dnia 2012r., poz. 1282 z późniejszymi zmianami).
Z wyjątkiem przewidzianych przepisami w/w. Ustawy zwolnień od opłaty skarbowej – przedmiotowych
i podmiotowych (np. nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia
oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego).
……………………………………………………………..
(podpis inwestora)

RODO – klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016r.)
informujemy, iż:

Cel przetwarzania Pani/a danych to korzystanie z procedur przeprowadzanych przez PINB Ostrołęka;

Podanie danych osobowych jest niezbędne do złożenia dokumentów i przeprowadzenia procedur przez Administratora: PINB
Ostrołęka,
ul. Kościuszki 21, 07-410 Ostrołęka;

Kontakt z IOD: iod@artaro.pl;

Podstawa przetwarzania Pani/a danych to art. 6 ust. 1 lit b. i lit. c. RODO oraz ustawa Prawo budowlane (Dz.U. 2018.1202);

Odbiorcy Pani/a danych to wyłącznie podmioty uprawnione;

Czas przechowywania: zgodnie z przepisami KPA i ustawy Prawo budowlane;

Posiada Pan/i prawo do: żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania oraz do przeniesienia danych;

Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO.
Zapoznałam/em się i nie wnoszę sprzeciwu
……………………………………………………...
data i podpis

