
…...............................................................
(miejscowość i data)                  

….............................................................................................
 (numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia)

Prezydent Miasta Mysłowice

ZGŁOSZENIE BUDOWY SIECI elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe
niż 1kV;wodociągowych; kanalizacyjnych; cieplnych; telekomunikacyjnych/ STACJI TRANSFORMATOROWYCH/

KONTENEROWYCH STACJI TRANSFORMATOROWYCH 

niepotrzebne skreślić

Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa: .................................................................................................................................

adres zamieszkania ............................................................................................................................................
(kod pocztowy, miejscowość,ulica nr domu, mieszkania lub lokalu )

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

telefon ….............................................................. adres e-mail ..........................................................................
Pełnomocnik:
Imię i nazwisko lub nazwa: .................................................................................................................................

adres zamieszkania ............................................................................................................................................
(kod pocztowy, miejscowość,ulica nr domu, mieszkania lub lokalu )

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

telefon ….............................................................. adres e-mail ..........................................................................

Na podstawie art 29 ust. 1 i art. 30 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (jednolity tekst
Dz. U. z 2018r. poz. 1202 z późniejszymi zmianami) zgłaszam budowę/zamierzenie budowlane mające na celu:
Cel zamierzenia budowlanego:

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

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

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

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

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

Termin rozpoczęcia robót  .................................................................................................................................

Adres zamierzenia budowlanego:

Działka/ki ewidencyjna/e ...................................................................................................................................

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

Obręb ewidencyjny ............................................................................................................................................

Kod pocztowy i miejscowość ..............................................................................................................................

Ulica, nr domu, nr lokalu ....................................................................................................................................
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Załączniki do wniosku:

□pełnomocnictwo;

□dowód uiszczenia opłaty za pełnomocnictwo (jeśli jest wymagana);

□dowód uiszczenia opłaty skarbowej za przyjęcie zgłoszenia dotyczącego budowy sieci, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane:

□ o długości powyżej 1 kilometra 

□ o długości do 1 kilometra 

□ cztery egzemplarze projektu budowlanego podpisane przez osobę sporządzającą projekt i posiadającą stosowne uprawnienia,
wraz z informacją o obszarze oddziaływania;

□ zaświadczenie projektanta (projektantów) o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego aktualne na dzień
opracowania projektu budowlanego;

□oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;

□decyzja  o  warunkach  zabudowy  i  zagospodarowania  terenu,  w  przypadku  braku  miejscowego  planu  zagospodarowania
przestrzennego – art. 33 ust. 2pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;

□pozwolenie właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie robót budowlanych na obszarze wpisanym do
rejestru zabytków – art. 29 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  - Prawo budowlane w związku z art. 36 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz
ust. 8 ustawy  z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

□postanowienie  o  uzgodnieniu  projektowanych  rozwiązań  w  odpowiednim  zakresie  z  właściwym  organem  administracji
architektoniczno-budowlanej  - art. 33 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;

□ zgoda na usytuowanie obiektu budowlanego przy drodze w odległości mniejszej niż określona w art 43 ust. 1 ustawy z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych;

□ zezwolenie na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu – art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(jednolity tekst Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.);

□ zgoda właściwego zarządcy drogi krajowej lub wojewódzkiej – oświadczenie właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia
działki z drogą;

□decyzja  zezwalająca  na  wyłączenie  z  produkcji  gruntów  rolnych  lub  gruntów  leśnych  przeznaczonych  na  cele  nierolnicze
i nieleśne – art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych  (jednolity tekst Dz. U. z 2015r.
poz. 909 z późn. zm.);

□decyzja o pozwoleniu wodno-prawnym, jeżeli jest wymagana ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (jednolity tekst Dz.U.
2015 poz. 469 z późn. zm.);

Na podstawie art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (RODO) informuje się, że:

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Mysłowice 
z/s. 41-400 Mysłowice, ul. Powstańców 1 
Telefon: (+48) 32 317 11 00 Fax: (+48) 32 222 25 65, E-mail: um@myslowice.pl

 Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Telefon (32) 31-71-245, 
e-mail.: m.patalag@um.myslowice.pl

 Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  będą  w  celu  realizacji  wszystkich  obowiązków  nałożonych
przepisami prawa, związanych z rozpatrzeniem przedmiotowego zgłoszenia;

 Pani/Pana dane osobowe przekazywane będą stronom postępowania oraz innym podmiotom, zgodnie
z obowiązującymi przepisami;

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane co najmniej przez okres istnienia obiektu budowlanego
zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1202
z późn. zm.);

 Posiada  Pani/Pan  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  osobowych,  prawo  do  ich  sprostowania,
usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych; 

 Przysługuje  Pani/Panu  prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego,  jeśli  Pani/Pana  zdaniem,
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO;
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 Zobowiązanie do podania danych osobowych wynika z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane
(t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1202 z późn. zm.).

…...............................................................
                              (podpis)

Pouczenie:
Zgodnie z art 30. ust. 5 ustawy – Prawo budowlane zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót
budowlanych. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 21 dni od dnia doręczenia  kompletnego
wniosku zgłoszenia  nie  zostanie  wniesiony  sprzeciw  w  drodze  decyzji  i  nie  później  niż  po  upływie  3  lat  od  określonego
w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia. 
W przypadku niekompletnego wniosku zostanie  wydane postanowienie  nakładające na wnioskodawcę obowiązek uzupełnienia
zgłoszenia. Nałożenie w/w obowiązku przerywa bieg 21 dniowego terminu.

WYPEŁNIA ORGAN: 
Mysłowice, dnia ..........................................

W terminie przewidzianym w art.  30 ust.  5  ustawy Prawo budowlane  nie wniesiono sprzeciwu względem robót
budowlanych objętych niniejszym zgłoszeniem.

                                                                                                                      ….......................................................................
                                                                                                                                                         (podpis pracownika organu)
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