AB-II.6724.

….............................................................................................
(numer rejestru organu)

Mysłowice, dnia ……..……..........

........................................................
Imię i nazwisko

........................................................
adres

........................................................
........................................................
nr telefonu

PREZYDENT MIASTA MYSŁOWICE
41-400 Mysłowice
ul. Powstańców 1
WNIOSEK
O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O ZGODNOŚCI BUDOWY
Zgodnie z art. 217 § 1, § 2pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm.), w związku z art. 48 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo
budowlane (T.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1186 z późn. zm.) w przypadku prac wymagających pozwolenia na budowę
lub art 49b ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo budowlane w przypadku prac wymagających zgłoszenia

□ z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego *
□ z ostateczną decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu *
Nr …............................................. z dnia …......................................
dotyczący działki/działek nr ew. ..........................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
położonej/położonych w obrębie geodezyjnym nr .............................................................................
w Mysłowicach przy ul. ..........................................................................................................................
(nazwa i adres inwestycji)

1. rodzaj zabudowy ...............................................................................................................................
2. parametry obiektu budowlanego ......................................................................................................
1) wysokość ........................................................................................................................................
a) do kalenicy .................................................................................................................................
b) do górnej krawędzi elewacji
frontowej, jej gzymsu, attyki lub okapu .....................................................................................
2) liczba kondygnacji ..........................................................................................................................
3) powierzchnia użytkowa obiektu budowlanego .............................................................................
4) powierzchnia zabudowy ................................................................................................................

5) szerokość elewacji frontowej .........................................................................................................
6) kąt nachylenia połaci dachowej .....................................................................................................
7) kierunek głównej kalenicy dachów
w stosunku do frontu działki .........................................................................................................
3. powierzchnia działki lub terenu .........................................................................................................
4. powierzchnia biologicznie czynna w % ..............................................................................................
W załączeniu:
□ projekt zagospodarowania działki lub terenu na mapie do celów projektowych w skali 1:1000
lub 1:500 (mapa do celów opiniodawczych) 1 egzemplarz z zaznaczonym terenem objętym
wnioskiem*
□ kopia ostatecznego postanowienia organu nadzoru budowlanego, zobowiązującego
wnioskodawcę do dostarczenia zaświadczenia o zgodności budowy z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego/ z ostateczną decyzją o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu**
□ dowód zapłaty opłaty skarbowej*
□ dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury*
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
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 wniosku.

Pani/Pana dane osobowe przekazywane będą wyłącznie podmiotom uprawnionym, zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa;

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady
Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt
oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;

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;

zobowiązanie do podania danych osobowych wynika z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

.………………………………….......
podpis wnioskodawcy

* właściwe zakreślić
* niewłaściwe skreślić

