
....................................................     Gostyń, dnia ............................................ 

 

....................................................     POWIATOWY INSPEKTORAT 

                                                                     NADZORU BUDOWLANEGO 

....................................................              W     G O S T Y N I U 
    (właściciel / zarządca lub pełnomocnik) *) 

Telefon:
 ........................................          

                   (nieobowiązkowy)                                                                                     

     

WNIOSEK 

o wszczęcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego 
 

na podstawie art. 53a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawa budowlanego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z 

późn. zm.), niniejszym składam wniosek o uproszczoną legalizację następującego obiektu budowlanego:  
 
 

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

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

.......................................................................................................................................................................    
(nazwa inwestycji) 

w całości / w części obejmującej *)................................................................................................  

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

Obiekt zlokalizowany jest w ........................................ na  przy  ul. .............................................nr .......... 

działka nr ewidencji gruntów  ..................................................................................................................... 

Oświadczam jednocześnie, że 

1. od zakończenia budowy ww. obiektu upłynęło więcej niż 20 lat.  

2. wedle mojej wiedzy budowa została zakończona w miesiącu   …………………………  roku. 

3. Inwestorem obiektu był …………………………………………………………………………… 

zam. ……………………………………………………………..………………………………… 

 

 

*) niepotrzebne skreślić         

 

 

 

........................................................... 
         (podpis wnioskującego) 

 

 

 

 
Załączniki :  

 

1. Orientacyjna mapka z oznaczeniem obiektu będącego przedmiotem wniosku. 
 

2. Istniejące dokumenty lub fotografie potwierdzające datę budowy obiektu. 

 
Pouczenie :  

 

1. Po wszczęciu postępowania organ przeprowadzi kontrolę obiektu. 
 

2. Po zakończeniu procedury legalizacyjnej w zależności od ustaleń postępowania wydana zostanie decyzja o legalizacji lub o nakazie rozbiórki obiektu 

 



 

Klauzula informacyjna 

Na podstawie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (zwane dalej RODO) informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Gostyniu z siedzibą ul. Poznańska 

200, 63-800 Gostyń. 

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, 

poprzez e-mail: iodgostyn@pinb.info.pl lub pisemnie na adres Administratora.  

3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji zadań związanych                                

z dokonaniem zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych w związku z art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być odpowiednie 

organy według właściwości postępowania na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz inne podmioty, które przetwarzają dane 

osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych. 

5.  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również 

obowiązku archiwizacyjnego, wynikającego z przepisów prawa.  

7. W  związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich 

danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa prawo do ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania. 

8. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do 

organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. Podanie danych osobowych jest warunkiem ustawowym, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości realizacji sprawy powadzonej 

na podstawie przepisów prawa.  

10. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu. 

 


