
Dokument publikowany w formie elektronicznej jest aktualny w dniu wydruku 

Formularz Nr 29-IR 
…………………………………………………………………………………                            

miejscowość                                data 
………………………………………………………………………………………………                         
imię i nazwisko wnioskodawcy   

   
………………………………………………………………………………………………                     
adres zamieszkania   

   
………………………………………………………………………………………………            
cd.    

  
Urząd Gminy Jerzmanowice - Przeginia 

                                               ul. Rajska 22 
32-048 Jerzmanowice 

  

  
  

WNIOSEK 
o wydanie zaświadczenia o zgodności  wybudowanego budynku 
( zgodnie z art.49b ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r., Prawo budowlane 

                                            (t.j.Dz.U z 2019 poz 1186 z późn.zm.) 
  

  

Proszę o wydanie zaświadczenia o zgodności wybudowanego budynku pn. ………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..., 

na działce nr ………………………………………… w miejscowości …………………………………………………… 

z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

  
  

  
  
  
  
  

………………………………………………………………… 
czytelny podpis wnioskodawcy 

  
   
  
  
Załączniki: 
1x – inwentaryzacja geodezyjna posadowienia budynku (uwierzytelniona kserokopia) 
1x – inwentaryzacja architektoniczna konstrukcji wybudowanego budynku (uwierzytelniona kserokopia) 



1x – w przypadku pełnomocnictwa dla osób podpisujących wniosek w imieniu inwestora należy dołączyć do wniosku 
pełnomocnictwo wraz z oryginałem potwierdzenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 złotych  (w przypadku 
kserokopii pełnomocnictwa lub upoważnienia dodatkowo należy wpłacić 5,00 złotych czyli łącznie 22,00 złote) 
  
Opłaty: 
Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia – 17,00 zł 
 
 
 Obowiązek informacyjny 

 

1. Zgodnie z art. 13 oraz 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (Dz. Urz. UE. L Nr 119),  przekazujemy Państwu treść obowiązku 
informacyjnego. 

2. Administratorem Państwa danych osobowych (dalej jako: „Administrator") jest Urząd Gminy Jerzmanowice Przeginia z 
siedzibą w Jerzmanowicach przy ul. Rajskiej 22, 32-048 Jerzmanowice-Przeginia, NIP:513-024-79-83, REGON: 
000535043, tel. 12 3895 247 

3. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych można uzyskać 
informację: przesyłając wiadomość na adres e-mail: marcin@informatics.jaworzno.pl oraz listownie  i osobiście pod 
adresem siedziby Administratora danych. 

4. Dane są przetwarzane w celu wykonania czynności dot. planowania i zagospodarowania przestrzennego takich jak:    
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jerzmanowice-Przeginia. 

5. Podstawą prawną Administratora do przetwarzania danych stanowi ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu                              
i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. 

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat. 

7. Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem. Państwa dane w przypadkach ściśle 
określonych przepisami prawa mogą zostać ujawnione poprzez przesłanie uprawnionym podmiotom. 

8. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy. 

9. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również profilowane. 

10. Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa dotyczące danych osobowych: dostępu do danych 
osobowych; sprostowania lub uzupełniania danych osobowych, w przypadku, gdy Państwa zdaniem są one 
nieprawidłowe lub niekompletne; ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 
Państwa danych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, wniesienia skargi do organu nadzorczego – 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 


