
........................................................ ........................, dn. .....................

........................................................ (miejsce i data sporządzenia)

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

........................................................
(imię i nazwisko/nazwa oraz adres wnioskodawcy)

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

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

.....................................................
(nazwa i adres właściwego organu)

WNIOSEK
o wydanie dziennika budowy

Ja, niżej podpisany .........................................................................................................................
...............................................................................................................................................................,

(imię i nazwisko/nazwa osoby fizycznej/podmiotu składającej/-ego oświadczenie oraz seria i nr dokumentu
tożsamości osoby fizycznej/nr wpisu do właściwego rejestru podmiotów)

na podstawie art. 45 ust. 4 ustawy z dnia ustawy z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U.
z 2020 r., poz. 1333 z późn. zmianami ) wnoszę o wydanie dziennika budowy / rozbiórki / montażu1

dla
inwestycji................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................…..

(określenie rodzaju/nazwy i miejsce realizacji planowanej inwestycji)
objętej pozwoleniem na budowę /zgłoszeniem z dnia ..........................................................................

(data wydania decyzji o pozwoleniu na budowę)
nr ......................................................................, wydanej przez ............................................................
(nr decyzji i/lub nr rejestru organu, który wydał decyzję) (nazwa organu, który wydał decyzję)

.................................................................
(podpis wnioskodawcy)

1Niepotrzebne skreślić



Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z artykułem 13 i 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Starosta Powiatu 
Łęczyckiego spełnia obowiązek informacyjny przekazując Państwu poniższe dane:
Administratorem Państwa danych osobowych jest: 
Starosta Łęczycki, Pl. Kościuszki 1, 99-100 Łęczyca, tel: 243887200, fax: 247213217, e-mail: sekretariat@leczyca.pl .
Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iod@leczyca.pl.

Celem  przetwarzania  danych  jaki  realizuje  Administrator  jest  wydawanie  pozwoleń  na  budowę,  przebudowę  i  rozbudowę
obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części.
Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż na podstawie przepisów prawa.
Dane nie będą przekazywane do Państw trzecich. Dane osobowe będą przetwarzane przez 10 lat .
Państwa  dane  osobowe  są  przetwarzane  na  podstawie  przepisów prawa,  które  określa:  Ustawa  z  dnia  7  lipca  1994  r.  Prawo
Budowlane. 
Posiadają Państwo możliwość dostępu i aktualizacji podanych danych.
Przysługuje  Państwu  prawo  do  żądania  usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania  oraz  prawo  do  wniesienia  sprzeciwu  wobec
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.  Z przysługujących praw mogą Państwo skorzystać kontaktując się przez
podane wyżej dane. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania celu. W ramach realizowanego przetwarzania nie występuje 
profilowanie.

Z powyższymi informacjami zapoznałam(łem) się i je rozumiem. 

………………………………………………………………………………………………..
                                                                                                                (czytelny podpis osoby lub osób informowanych)


