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Wieluń, dn. ................20..... r. 
……………………………………………..……….. 
 
………………………………………………..…….. 

(imię i nazwisko lub nazwa inwestora) 
 
………………………………………………..…….. 
 
……………………………………………..……….. 

(dokładny adres inwestora) 
 
…………………………………………..……….. 

(numer telefonu - nieobowiązkowo) 
 

Starosta Wieluński 
Wydział Architektury i Budownictwa  

 
Zgłoszenie robót budowlanych *) rozbiórkowych *) budowy *)  

nie wymagających pozwolenia na budowę 
 
Zgodnie z art. 30 ust. 1b/art. 31 ust. 2 ustawy z 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane, zgłaszam zamiar:  

opis zamierzonych robót (określić rodzaj, zakres i sposób wykonania): 

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

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

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

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

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

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

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

..................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………… ..... 
.....................................................................................................................................
..................................................................................................................................... 

adres inwestycji: ................................................................................................................................. 
na działce: .......................................................................................................................................... 

(nr działki ewidencyjnej, obręb ewidencyjny, jednostka ewidencyjna) 

termin rozpoczęcia (dd-mm-rrrr): .......................................................................................................... 
(nie krótszy niż 21 dni od daty zgłoszenia) 

 
Przedkładam następujące załączniki: 
1) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane; 
2) ....................................................................................................................................................... 
3) ....................................................................................................................................................... 
4) ....................................................................................................................................................... 
 

 
 

....................................................................................... 
                        (czytelny podpis inwestora lub osoby przez niego upoważnionej) 
 

OŚWIADCZENIE 
Wyrażam/Nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych: numeru telefonu i adresu e-mail w celach 

kontaktowych. 
 

       ................................,     .......................................................
        data,                                               podpis 
*niepotrzebne skreślić. 
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POUCZENIE: Zgłoszenia, należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Organ 
administracji architektoniczno-budowlanej, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, może, w drodze decyzji, 
wnieść sprzeciw. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli organ administracji architektoniczno-
budowlanej nie wniósł sprzeciwu w tym terminie. 
Rozpoczęcie robót budowlanych przed upływem ww. terminu jest samowolą budowlaną i rodzi konsekwencje 
wynikające z Prawa budowlanego. 
 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. 
UE L 119) informuję że:  
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Wieluński z siedzibą w Starostwie Powiatowym                   
w Wieluniu, Plac Kazimierza Wielkiego 2, 98-300 Wieluń; 

2) Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych: mdereniowska@powiat.wielun.pl; 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku zgłoszenia robót budowlanych 
niewymagających pozwolenia na budowę, na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane; 
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych              
na podstawie przepisów prawa; 
5) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej 
6)Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez: okres 5 lat / w przypadku zgłoszenia z projektem budowlanym 
– co najmniej przez okres istnienia obiektu budowlanego 
7)Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do treści danych osobowych, sprostowania danych, prawo 
do ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;  

8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,              
iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.; 
9)Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie przewidzianym przez przepisy; 
10) Pani Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 

 


