-------------------------------------------------------------Imię, Nazwisko/nazwa Inwestora
-------------------------------------------------------------Adres
-------------------------------------------------------------Nr telefonu
-------------------------------------------------------------Nr NIP
------------------------------------------------------------Imię i nazwisko Pełnomocnika
-------------------------------------------------------------Tel. kontaktowy

Wągrowiec, dnia:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Wągrowcu
ul. Gnieźnieńska 49
62-100 Wągrowiec

W związku z zakończeniem budowy obiektu budowlanego zrealizowanego na
podstawie decyzji pozwolenia na budowę nr ……………………………. wydanej przez
………………………………………………….. i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania,
zwracam się o zajęcie stanowiska w trybie art. 56 Prawo Budowlane.
Dane dotyczące obiektu:
- nazwa obiektu (inwestycji) …………………………………………………………………………..
- lokalizacja (adres) …………………………………………………………………………...............
- określenie przeznaczenia (rodzaj działalności) …………………………………………………...
- powierzchnia użytkowa ………………………………………………………………………………
- liczba kondygnacji ……………………………………………………………………………………
- rodzaj obiektu …………………………………………………………………………………………
(nowo wybudowany, przebudowany, zmiana sposobu użytkowania)

-------------------------------------------podpis Inwestora

Załączniki:
1. Kserokopia ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę
2. Kserokopia oświadczenia kierownika budowy, o którym mowa w art. 57 ustawy z dnia
7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
3. Kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej bądź wpisu do KRS- u
4. Pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej Inwestora w przypadku podpisania
wniosku lub odbioru stanowiska powiatowego inspektora sanitarnego w siedzibie
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej przez tą osobę.

Uwaga.
W trakcie oględzin obiektu budowlanego przeprowadzonych w związku z zawiadomieniem o
zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania Inwestor zobowiązany jest
przedstawić dokumenty wymienione w art. 57 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1)
– dalej RODO informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny [dalej PPIS] we Wągrowcu z siedzibą we Wągrowcu przy
ul. Gnieźnieńskiej 49, kod pocztowy: 62-100 Wągrowiec.
2. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Renata Bednarska, z którym można się
kontaktować za pomocą poczty elektronicznej psse.wagrowiec@pis.gov.pl
3. Pani/Pana dane osobowe, będą przetwarzane (w celu załatwienia wniesionej przez
Panią/Pana sprawy), zgodnie z art. 6 ust. 1 RODO.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby lub podmioty
upoważnione na podstawie przepisów prawa, które reguluje cel przetwarzania.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca
1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018r. poz.217).
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do treści swoich danych przetwarzanych
przez PPIS we Wągrowcu oraz ich sprostowania, kontaktując się osobiście w siedzibie przy ul. Gnieźnieńskiej 49, we Wągrowcu lub w inny sposób
umożliwiający zweryfikowanie tożsamości (np. przesyłając wniosek opatrzony
kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres poczty elektronicznej
psse.wagrowiec@pis.gov.pl lub przesyłając wniosek opatrzony kwalifikowanym
podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym na adres skrytki ePUAP:
/PSSEWagrowiec/SkrytkaESP
7. Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, ma
Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, odmowa podania danych może
skutkować odmową wydania decyzji dotyczącej wniesionej sprawy.
9. PPIS we Wągrowcu nie będzie profilować Pani/Pana danych osobowych oraz
podejmować wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji w oparciu o przetwarzane
dane osobowe.

……………………………………………………
d ata i c z yte l n y p o d p is

