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wersja z dnia 21.09.2020 r.

Ruda Śląska, dnia ......................................

.........................................................................................
Inwestor (imię i nazwisko lub nazwa)

Prezydent Miasta
Ruda Śląska

..........................................................................................
.........................................................................................
Adres
.........................................................................................
Telefon
(numer telefonu podaję dobrowolnie, w celu usprawnienia kontaktu
z Urzędem Miasta Ruda Śląska w zakresie załatwianej sprawy)

plac Jana Pawła II 6
41-709 Ruda Śląska

Zgłoszenie budowy oraz robót budowlanych
nie wymagających pozwolenia na budowę
Na podst. art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, zgłaszam zamiar wykonania
robót budowlanych polegających na:
.………………………......................…………………......................……................................................
……………………………………………………………….……………………………....…………………
……………………………………………………………….……………………………....…………………
……………………………………………………………………………………………..……………………
(rodzaj, zakres robót budowlanych)

……………………………………………………………….……………………………....…………………
…………………………………………………………………………………….............……………………
(adres inwestycji, nr ew. działek)

Zamierzony termin rozpoczęcia robót budowlanych:...........................................................................
(co najmniej 21 dni od daty złożenia niniejszego zgłoszenia)

Do zgłoszenia dołączam (niepotrzebne skreślić):
•

oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (druk B-3)
lub zgodę właściciela obiektu (w przypadku zgłoszenia rozbiórki)

•

szkice lub rysunki,

•

pozwolenia, uzgodnienia i opinie, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw,

•

opis robót budowlanych obejmujący rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych,

•

projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji, wykonany przez projektanta
posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane (dotyczy budowy instalacji zbiornikowych na gaz płynny
z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach
mieszkalnych jednorodzinnych, przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych,
cieplnych i telekomunikacyjnych, stacji regazyfikacji LNG o pojemności zbiornika magazynowania gazu do 10 m3
oraz instalowania mikroinstalacji biogazu rolniczego. Ponadto w przypadku budowy instalacji gazowej, stacji
regazyfikacji LNG lub mikroinstalacji biogazu rolniczego jw., zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy - Prawo Budowlane,
projekt zagospodarowania działki lub terenu winien być uzgodniony z podmiotem właściwym do spraw zabezpieczeń
przeciwpożarowych),

•

projekt zagospodarowania działki lub terenu wykonany przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia
budowlane (dotyczy budowy podbudowy słupowej dla telekomunikacyjnych linii kablowych oraz obiektów małej
architektury w miejscach publicznych),

•

pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.1

.......................................................
podpis wnioskodawcy lub pełnomocnika1

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Realizując obowiązek określony w art. 13 ust. 1 i 2 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 (RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), informujemy że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Ruda Śląska, z siedzibą władz
w Urzędzie Miasta Ruda Śląska, 41-709 Ruda Śląska, Plac Jana Pawła II 6.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach
związanych z ochroną danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej: iod@ruda-sl.pl lub
pisemnie na adres Administratora.
3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w celach:
1) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
tj. rozpatrzenia zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę;
2) usprawnienia kontaktu z Urzędem Miasta w zakresie załatwianej sprawy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
3) zarchiwizowania dokumentów zgromadzonych w sprawie (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
a także art. 5 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz
udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:
1) podmiotom świadczącym usługi doręczania pism;
2) dostawcom usług informatycznych, którym zlecamy usługi związane z przetwarzaniem danych
osobowych. Podmioty te przetwarzają dane na postawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania
danych osobowych.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla
którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego
zostały zebrane, mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który
wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji
i zakresu działania archiwów zakładowych przez 5 lat, chyba że przepisy szczególne będą stanowić
inaczej.
6. Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:
dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania), usunięcia, ograniczenia
przetwarzania i przenoszenia, a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych.
7. W przypadku danych osobowych, do których przetwarzania konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma
Pani/Pan prawo nie wyrazić takiej zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia
zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych osobowych do momentu jej wycofania.
8. Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych
osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych (za wyjątkiem danych przetwarzanych na podstawie
udzielonej zgody) jest wymogiem ustawowym – gdy nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy
mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami
prawa.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z informacją o przetwarzaniu moich danych osobowych w Urzędzie
Miasta Ruda Śląska.
……………………………………………………………
(czytelny podpis)
1

w przypadku, gdy inwestora reprezentuje pełnomocnik

