
 

DRUK B-5/1a 

………………………………….....      ……………………………………. 
(nr rejestru organu właściwego)              (miejscowośd i data) 

            STAROSTA KIELECKI 
           UL. WRZOSOWA 44 

         25-211 KIELCE 
 

WNIOSEK 
O PRZENIESIENIE ZGŁOSZENIA NA RZECZ INNEGO PODMIOTU 

 

Wnioskodawca (podmiot na rzecz, którego ma byd przeniesione zgłoszenie) 

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

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

(imię i nazwisko lub nazwa oraz adres [nr telefonu - nieobowiązkowo]) 

Na podstawie art. 40 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane wnoszę o przeniesienie na  
moją/ naszą

*
 rzecz  

Praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia z dnia………………………………….znak:………………………………..…………... 

Dokonanego przez: 

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

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

    (imię i nazwisko lub nazwa oraz adres [nr telefonu-nieobowiązkowo]) 

obejmującego na budowę/wykonanie robót budowlanych
*
polegających na:   

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………
     (rodzaj obiektu) 

Na działce nr ew. ……………………………….…………..…., położonej w miejscowości ………………………………..…………………. 

gmina …………………………………………….…………… 

Jednocześnie oświadczam(y),  że przejmuję(emy) wszystkie prawa i obowiązki wynikające ze zgłoszenia 
wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu. 

Do wniosku dołączam(y): 

1) pisemne oświadczenie strony, na rzecz której zostało przyjęte zgłoszenie (druk B-5/2a), 
2) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (druk B-3), 
3) dziennik budowy – kserokopie, (oryginał do wglądu) 

 

……………………..……………………………………………. 
                                                                                             (podpis wnioskodawcy lub osoby  

             *  - niepotrzebne skreślid                                                     przez niego upoważnionej) 

 



 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Starostę Kieleckiego z siedzibą w Kielcach przy ul. Wrzosowej 

44, 25-211 Kielce, danych osobowych niewymaganych zawartych w niniejszym formularzu w celu:  

 

 późniejszych kontaktów z przedmiotowej sprawie     TAK        NIE 

 

                                                                                  Podpis: ........................................................... 

 

 Zgodnie z art. 13 RODO - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679  

z dnia 27 kwietnia 2016r. 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. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), informuje się, że: 

1. Administratorem danych osobowych zamieszczonych w formularzu jest Starosta Kielecki  
z siedzibą w Kielcach przy ul. Wrzosowej 44, 25-211 Kielce, kontakt email: 
budownictwo@powiat.kielce.pl 

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się 
kontaktowad w sprawie swoich danych osobowych, , kontakt email:  iodo@powiat.kielce.pl 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadao wynikających  z art. 40 ust. 4 
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane, art. 63 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
Kodeks postępowania administracyjnego oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

4. Dane osobowe przechowywane będą przez czas wymagany przepisami ustawy Prawo 
budowlane oraz przepisami o archiwach. 

5. Każda osoba posiada prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania - w ramach dopuszczonych przepisami prawa oraz 
prawo do przeniesienia danych. 

6. Każda osoba posiada prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale 
cofnięcie zgody nie wpływa na zgodnośd z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie tej zgody przed jej wycofaniem. 

7. W związku z przetwarzaniem każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Administrator nie zamierza przekazywad danych osobowych zawartych w formularzu do 
paostwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. 

9. Dane osobowe zawarte w formularzu zostaną ujawnione jedynie organom upoważnionym do 
tego przepisami prawa. 

10. W oparciu o dane osobowe zawarte w formularzu administrator nie będzie podejmował 
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

11. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa (za wyjątkiem 
danych, na które wyrażono zgodę). 

 

Potwierdzam zapoznanie się z powyższym tekstem i zrozumienie przysługujących mi praw. 

 

                                                                                               Podpis: ............................................................. 

 
 

 


