
DRUK B – 3/1 
……………………………........       …………………………………….              
(nr rejestru organu właściwego               (miejscowośd i data) 
do wydania pozwolenia)   
 

      STAROSTWO POWIATOWE W KIELCACH 
   UL. WRZOSOWA 44 

   25-211 KIELCE 
 

WNIOSEK 
O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA W SPRAWIE  WYODRĘBNIENIA SAMODZIELNEGO LOKALU 

MIESZKALNEGO LUB LOKALU O INNYM PRZEZNACZENIU 
 
Wnioskodawca 
………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….      
   (imię i nazwisko lub nazwa, adres) 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
(telefon kontaktowy - nieobowiązkowo) 

 
Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali wnoszę o wydanie 
zaświadczenia o samodzielności lokalu 

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

(nazwa i rodzaj oraz adres całego zamierzenia) 
 

na terenie położonym w ……………………………….. przy ul. ……………………………................................... 

gmina ……………………………….nr ewid. działki lub działek budowlanych …………………………………….…… 

w obrębie ewidencyjnym………………………………. 

.............……………………………………… 
(podpis wnioskodawcy lub osoby przez niego upoważnionej) 

Do wniosku dołączam: 

1) rzut i przekroje odpowiednich części budynku, będące w posiadaniu właściciela lub zarządcy lub inwentaryzacja 

budowlana, z zaznaczonym lokalem i pomieszczeniami przynależnymi z aktualnym oświadczeniem właściciela, że po 

zakooczeniu budowy/ przebudowy  nie zostały wprowadzone żadne zmiany, 

2) w przypadku braku ww. rysunków- inwentaryzację budowlaną przedmiotowej części budynku (wykonaną przez osobę 

z uprawnieniami budowlanymi) lub szkice- uproszczone rysunki, przedstawiające rzuty i przekroje lokali i pomieszczeo 

przynależnych, z jednoczesnym opisem pomieszczeo, opatrzone oświadczeniem właściciela, że przedstawiony stan jest 

aktualny, a po zakooczeniu budowy/przebudowy nie zostały wprowadzone żadne zmiany. Szkice powinny byd 

dodatkowo opatrzone oświadczeniem osoby posiadającej uprawnienia budowlane, że dany lokal spełnia wymogi art. 2 

ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali  i może służyd swemu przeznaczeniu, 

3) mapę ewidencyjną lub kopię mapy zasadniczej, 

4) dokumenty potwierdzające możliwośd użytkowania budynku, 

5) pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu wnioskodawcy.   



 

 

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. 2 ust. 3 ustawy 
z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, art. 63 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego, 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: ....................................................... 


