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

Biała Podlaska, dnia ………………………

(imię i nazwisko wnioskodawcy)

........................................................................
(adres zamieszkania – korespondencji)

........................................................................
........................................................................
(telefon, e-mail)

Wójt Gminy Biała Podlaska

WNIOSEK
O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O ZGODNOŚCI BUDOWY
Zgodnie z art. 217 § 1, § 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2021 r. poz.735) w związku z art. 48 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(Dz.U. z 2020 r., poz. 1335 ze zm.) w przypadku prac wymagających pozwolenia na budowę lub art. 49b ust 2
pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 1335 ze zm.) 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 gminie Biała Podlaska
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 obiektu budowlanego .....................................................................
5) szerokość elewacji frontowej .................................................................................................
6) kąt nachylenia połaci dachowej .............................................................................................
7) kierunek głównej kalenicy dachów stosunku do frontu działki ...............................................
3. powierzchnia działki lub terenu ...........................................................................................................
4. powierzchnia biologicznie czynna w % .................................................................................................

W załączeniu:
□ projekt zagospodarowania działki lub terenu na mapie w skali 1:1000 lub 1:500 (mapa do celów
opiniodawczych) 1 egzemplarz z zaznaczonym terenem objętym wnioskiem *
□ kopia postanowienia organu nadzoru budowlanego, dotyczącego nałożenia na wnioskodawcę
dostarczenia zaświadczenia o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
□ dowód zapłaty opłaty skarbowej
□ dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii

……………………………………………………………………..
(podpis wnioskodawcy)
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenie o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku
informuję, iż:
1. Administratorem Danych Osobowych jest Wójt Gminy Biała Podlaska.
2. Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Biała Podlaska jest Pani Maja Fila, e-mail iod@gminabialapodlaska.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c
rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku;
b) wydania decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy;
c) wydania zaświadczeń o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego;
d) wydania wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
e) wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej
powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Urząd Gminy na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
e Rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty określone w przepisach szczególnych oraz podmioty, które
przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania
danych;
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.
6. Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane
oraz zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania
archiwów zakładowych;
7. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Urząd Gminy Biała Podlaska posiada prawo dostępu do treści
swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 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;
8. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Urząd Gminy Biała Podlaska ma prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest warunkiem prowadzenia sprawy.
10. Pani/ Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą również profilowane.

Zostałam/-em zapoznany z klauzulą informacyjną
……………….……………………………………………………...

