
WNIOSEK 

o wydanie pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego 

(PB-8) 

Podstawa prawna: Art. 37a ust. 1 w zw. z ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1333, z późn. zm.). 

1. ORGAN ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ 

Nazwa:     STAROSTA ŻARSKI  

2.1. DANE INWESTORA1) 

Imię i nazwisko lub nazwa: ....................................................................................................................... 

Kraj: .................................................................... Województwo: ............................................................. 

Powiat: ............................................................................ Gmina: ............................................................. 

Ulica: ............................................................................... Nr domu: ............. Nr lokalu: .......................... 

Miejscowość: ................................................... Kod pocztowy: ................. Poczta: ................................. 

Email (nieobowiązkowo): .......................................................................................................................... 

Nr tel. (nieobowiązkowo): ......................................................................................................................... 

2.2. DANE INWESTORA (DO KORESPONDENCJI)1) 

Wypełnia się, jeżeli adres do korespondencji inwestora jest inny niż wskazany w pkt 2.1. 

Kraj: .............................................................Województwo: ..................................................................... 

Powiat: ......................................................................... Gmina: ................................................................ 

Ulica: .............................................................................. Nr domu: ................... Nr lokalu: .................... 

Miejscowość: ............................................... Kod pocztowy: .................... Poczta: ........................... 

Adres skrzynki ePUAP2): .......................................................................................................................... 

3. DANE PEŁNOMOCNIKA 1) 

Wypełnia się, jeżeli inwestor działa przez pełnomocnika. 

□ pełnomocnik    □ pełnomocnik do doręczeń 

Imię i nazwisko: ......................................................................................................................................... 

Kraj: ................................................................... Województwo: .............................................................. 

Powiat: ........................................................................... Gmina: ............................................................. 

Ulica: .............................................................................. Nr domu: ..................... Nr lokalu: .................. 

Miejscowość: ..................................................... Kod pocztowy:................ Poczta: ................................. 

Adres skrzynki ePUAP2): ........................................................................................................................... 

Email (nieobowiązkowo): .......................................................................................................................... 

Nr tel. (nieobowiązkowo): ......................................................................................................................... 



4. INFORMACJE O ZGŁOSZENIU 

Rodzaj i zakres robót objętych zgłoszeniem: ............................................................................................ 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
Data złożenia zgłoszenia: .......................................................................................................................... 

5. TERMIN ROZPOCZĘCIA ROBÓT OKRE ŚLONYCH W ZGŁOSZENIU 

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

6. DANE NIERUCHOMO ŚCI (MIEJSCE WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH) 1) 

Województwo: ........................................................................................................................................... 
Powiat: ............................................................... Gmina: .......................................................................... 
Ulica: ........................................................................................... Nr domu: ............................................. 
Miejscowość: ............................................................................... Kod pocztowy: .................................... 
Identyfikator działki ewidencyjnej3): ......................................................................................................... 

7. OŚWIADCZENIE W SPRAWIE KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ 

□ Wyrażam zgodę  □ Nie wyrażam zgody 

na doręczanie korespondencji w niniejszej sprawie za pomocą środków komunikacji elektronicznej w 
rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 344). 

8. ZAŁĄCZNIKI 

□ Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

□ Pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora opłacone zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1546, z późn. zm.) – jeżeli inwestor działa przez pełnomocnika. 

□ Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej – jeżeli obowiązek uiszczenia takiej opłaty wynika z ustawy z dnia 16 listopada 
2006 r. o opłacie skarbowej. 

□ Projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany (w postaci papierowej w 3 
egzemplarzach albo w postaci elektronicznej). 

□ Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym4). 

□ Inne (wymagane przepisami prawa): 

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

9. PODPIS INWESTORA (PEŁNOMOCNIKA) I DATA PODPISU 

Podpis powinien być czytelny. Podpis i datę podpisu umieszcza się w przypadku składania wniosku w postaci papierowej. 

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

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

1) W przypadku większej liczby inwestorów, pełnomocników lub nieruchomości dane kolejnych inwestorów, pełnomocników 
lub nieruchomości dodaje się w formularzu albo zamieszcza na osobnych stronach i dołącza do formularza. 

2) Adres skrzynki ePUAP wskazuje się w przypadku wyrażenia zgody na doręczanie korespondencji w niniejszej sprawie za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

3) W przypadku formularza w postaci papierowej zamiast identyfikatora działki ewidencyjnej można wskazać jednostkę 
ewidencyjną, obręb ewidencyjny i nr działki ewidencyjnej oraz arkusz mapy, jeżeli występuje. 

4) Zamiast oryginału, można dołączyć kopię dokumentu. 

 



Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

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

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

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

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 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 powyżej, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub 
kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być podmioty upoważnione 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 powyżej celu przetwarzania, w tym również 
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 powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych oraz RODO, 
a także 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. 

 


