
 

WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (B-1) 
(podstawa prawna: art. 32 i art. 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ‒ Prawo budowlane) 

1. Proszę wpisać nazwę organu właściwego do wydania pozwolenia (organ, do którego kierowany jest wniosek): 

STAROSTA śARSKI 

2. Proszę oznaczyć znakiem X cel złoŜenia wniosku: 

 Wniosek o pozwolenie na budowę  Wniosek o zmianę pozwolenia na budowę z dnia ........................ nr .................. 

3. Proszę wpisać dane inwestora (w tym adres zamieszkania lub siedziby): 
(w przypadku konieczności podania danych drugiego lub kolejnych inwestorów lub danych pełnomocnika, dane te naleŜy podać w formularzu B-4) 
 
imię i nazwisko lub nazwa inwestora: .............................................................................................................................................................................................. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
kraj: .......................................................................................................... województwo: ................................................................................................................. 

powiat: ................................................................................................................. gmina: ................................................................................................................ 

miejscowość: ......................................................................... ulica: ..................................................................................... nr domu: .............. nr lokalu: ............. 

kod pocztowy: .............................................. telefon/e-mail (nieobowiązkowo): .............................................................................................................................. 

adres do korespondencji (jeŜeli jest inny niŜ adres zamieszkania lub siedziby): .............................................................................................................................. 

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

  

4. Proszę; oznaczyć znakiem X odpowiedni rodzaj planowanej inwestycji (zamierzenia budowlanego): 
(moŜna zaznaczyć więcej niŜ 1) 

 Budowa nowego obiektu budowlanego/ 
nowych obiektów budowlanych 

 Rozbudowa obiektu budowlanego/ 
obiektów budowlanych 

 Nadbudowa obiektu budowlanego/ 
obiektów budowlanych 

 Odbudowa obiektu budowlanego/ 
obiektów budowlanych 

 Rozbiórka obiektu budowlanego/ 
obiektów budowlanych 

 Wykonanie robót budowlanych innych 
niŜ wymienione 

 
5. 

 
Proszę wpisać nazwę planowanej inwestycji (zamierzenia budowlanego)1): 
(w przypadku konieczności podania większej ilości danych, dane te naleŜy podać w formularzu B-4) 

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

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

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

6. Proszę wpisać dane planowanej inwestycji (zamierzenia budowlanego): 
(w przypadku konieczności podania większej liczby nieruchomości, naleŜy je podać w formularzu B-4) 

województwo: ................................................................................................ powiat: ...................................................................................................................... 

gmina: ............................................................................................................ miejscowość: ............................................................................................................ 

ulica: ............................................................................................................................ nr domu: .............. nr lokalu: .............. kod pocztowy: ................................ 

jednostka ewidencyjna / obręb ewidencyjny / nr działki ewidencyjnej: 

1) .......................................................................................................................................................................................................................................................

2) .......................................................................................................................................................................................................................................................

3) .......................................................................................................................................................................................................................................................

4) .......................................................................................................................................................................................................................................................

5) .......................................................................................................................................................................................................................................................

________________________________________________________ 

1) Na przykład: budynek mieszkalny, budynek inwentarski, droga gminna.   



7. Proszę wskazać załączniki do wniosku: 
(w przypadku konieczności wskazania większej liczby załączników, dane te naleŜy podać w formularzu B-4) 

1) ................................................................................................................................................................................................................................................... 

2) ................................................................................................................................................................................................................................................... 

3) ................................................................................................................................................................................................................................................. 

4) ................................................................................................................................................................................................................................................... 

5) ................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
8. 

 
Proszę oznaczyć znakiem X w przypadku dołączania formularza B-4 
 

 Dołączam formularz B-4 
 

WyraŜam zgodę na przetwarzanie danych osobowych tj. nr telefon, adres e-mail.  
Jednocześnie oświadczam, Ŝe zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich 
poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzaniem w kaŜdym czasie, jak równieŜ, Ŝe podanie tych danych było dobrowolne 

 

 
.................................................................................................................................................................... 
Data oraz czytelny podpis inwestora lub osoby upowaŜnionej do działania w jego imieniu (w przypadku 
składania wniosku przez kilku inwestorów lub osób upowaŜnionych podpis składa kaŜda z nich) 

 

Wypełnia organ 

Data wpływu wniosku: ............................................................................................. Nr rejestru: .............................................................................................................. 

Podpis osoby przyjmującej wniosek: ........................................................................................................................................................................................................... 

 

Informacja dotycząca załączników 

 Zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ‒ Prawo budowlane do wniosku o pozwolenie na budowę naleŜy dołączyć: 

 trzy egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi 
dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów;  

 oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane; 
 decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeŜeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 
    pozwolenia, o których mowa w art. 23 ust. 1 i art. 26 ust. 1, oraz decyzję, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej 

Polskiej i administracji morskiej, jeŜeli są one wymagane; 
  w przypadku obiektów zakładów górniczych oraz obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych i terenach, o których mowa w art. 82 ust. 3 pkt 1, postanowienie 

o uzgodnieniu z organem administracji architektoniczno-budowlanej, o którym mowa w art. 82 ust. 2, projektowanych rozwiązań w zakresie: 
         -   linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych, 
         -  przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu, wyprowadzonych poza granice terenu zamkniętego, portów morskich 

i przystani morskich, a takŜe podłączeń tych obiektów do sieci uŜytku publicznego; 
    w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej: 

         -   wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, o którym mowa w art. 24l ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, 
         -   uzasadnienie zarządcy drogi, o którym mowa w art. 24l ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych; 

   umowę urbanistyczną, jeŜeli jej zawarcie jest wymagane zgodnie z miejscowym planem rewitalizacji; 
   w przypadku instalacji radiokomunikacyjnych - oświadczenie projektanta, posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności, o której mowa w art. 14 ust. 

1 pkt 2 lub 4 lit. a, Ŝe instalacja radiokomunikacyjna nie spełnia warunków, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; 

   oświadczenie projektanta dotyczące moŜliwości podłączenia projektowanego obiektu budowlanego do istniejącej sieci ciepłowniczej, zgodnie z warunkami określonymi w art. 
7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.), złoŜone pod rygorem odpowiedzialności karnej za złoŜenie fałszywego 
oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128); składający oświadczenie jest obowiązany do 
zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: "Jestem świadomy(-ma) odpowiedzialności karnej za złoŜenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie 
organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 

   obowiązek dołączenia załączników moŜe wynikać równieŜ z przepisów odrębnych. 
 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

        Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (dalej RODO) informujemy Ŝe: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w śarach z siedzibą przy al. Jana Pawła II 5, 68-200 śary,  reprezentowane przez Starostę śarskiego, z którym moŜna się 
skontaktować pisemnie na adres siedziby, tel. 68 4790600. 

2. W sprawach związanych z danymi osobowymi moŜna się kontaktować z inspektorem ochrony danych w Starostwie Powiatowym w śarach pod adresem e-mail: iod@powiatzarski.pl lub pisemnie na adres 
siedziby administratora.  

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciąŜącego na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, bądź wykonania zadania realizowanego w interesie 
publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO. 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyŜej, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być 
podmioty upowaŜnione do odbioru Państwa danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa, oraz podmioty, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora na 
podstawie zawartej umowy powierzenia danych osobowych. 

5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyŜej celu przetwarzania, w tym równieŜ obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. 
6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Państwu prawo: dostępu do treści danych, do sprostowania danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania 

danych, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.  
Realizacja powyŜszych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych oraz RODO, a takŜe m. in. z zasadami wynikającymi z kodeksu postępowania 
administracyjnego czy archiwizacji. 

7. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
8. Podanie przez Państwa danych osobowych wynika z przepisów prawa, są Państwo zobowiązani do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy. 

 


