
                                             Gorzów Wlkp.,  dnia  ……………………..……………… 
 
………………………………………………………         

             Imię  i  Nazwisko / Nazwa                                                                          Powiatowy  Inspektorat  Nadzoru  Budowlanego 

………………………………………………………                                                    dla  miasta  Gorzowa Wlkp. 
                                                                                                                  ul. Teatralna 49     
………………………………………………………                66-400 Gorzów Wlkp., 
                           Adres                                                                              
………………………………………………………   
                             Telefon        

 
 

Wniosek o wydanie zaświadczenia 
o  braku podstaw do wniesienia sprzeciwu 

 
Wnoszę o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zawiadomienia  

o zakończeniu budowy………………………………………………………………………………………….. 

.…………………………………………………………………………………………………………………..  

.………………………………………………………………………………………………………………….. 

na  nieruchomości  położonej  w  Gorzowie Wlkp.  przy  ul. …………………………………………………. 

nr……… działka  nr  …………………………  obręb  ……………………..……………………………….. 

 

Roboty  zostały  wykonane  na  podstawie  decyzji  pozwolenia  na  budowę  nr..……………………………. 

z dnia  …………………………...znak......…...………………………………………………………………… 

/albo zgodnie ze zgłoszeniem (zaświadczeniem) budowy/przebudowy (i projektem budowlanym)  

z dnia……................................ znak .................................................................................................................... 

Zawiadomienie o  zakończeniu  budowy ww. obiektu  budowlanego zostało złożone w Powiatowym 

Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla miasta Gorzowa Wlkp.  w dniu ........................................................ 
 
 

…………………………………………… 
                    Podpis  inwestora  lub  osoby  przez  niego  upoważnionej  
 
 
 

Załącznik: 

Dowód wpłaty opłaty skarbowej w wysokości 17 złotych na konto Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. 

Wydawanie zaświadczeń w sprawach nie dotyczących budownictwa mieszkaniowego podlega opłacie. 

 
 

 
Uwaga: 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego                        

dla miasta Gorzowa Wlkp. z siedzibą przy ul. Teatralna 49, 66-400 Gorzów Wlkp. 
2. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego  

z ustawy prawo budowlane i o statystyce publicznej. 
3. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych  

i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących  
u Administratora. 

4. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do: 
1. dostępu do swoich danych osobowych, 
2. żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe, 
3. żądania usunięcia danych, gdy: 

 dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, 

 dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, 
4. żądania ograniczenia przetwarzania, gdy: 

 osoby te kwestionują prawidłowość danych, 

 przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych, 

 Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania,  ale są one potrzebne osobom, których dane 
dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

5. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a niepodanie danych uniemożliwia weryfikację złożonych przez 

Panią/Pana informacji. 
7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym 

profilowaniu. 

8.     Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 
         


