Kalisz, dnia ......................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
(imię nazwisko lub nazwa instytucji, adres, nr telefonu)

Prezydent Miasta Kalisza
Urząd Miasta Kalisza
Wydział Budownictwa,
Urbanistyki i Architektury
62-800 Kalisz Główny Rynek 20

Wniosek
o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokali
Na podstawie art. 217 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.) oraz na podstawie art. 2 ust. 3
ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 716)
wnoszę o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu(i):
1. mieszkalnego(ych) nr .........................................................................................................
2. użytkowego(ych) nr..............................................................................................................
3. ...............................................................................................................................................
znajdujących się w budynku położonym w Kaliszu przy ulicy ..…................................................
…...........................................................................................................................................................................

nr obrębu ewidencyjnego......................................, nr działki ................................................
.....................................................................................…........................................................
Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Kalisza z siedzibą w Kaliszu ul. Główny Rynek 20.
Dane osobowe są przetwarzane w celu wydania zaświadczeń, wypisów oraz wyrysów zgodnie z żądaniem
wnioskodawcy i mogą być udostępniane jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
Wnioskodawca ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Obowiązek podania danych
wynika z przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
Zgodnie 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 (ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że Administratorem przekazanych danych
osobowych jest Prezydent Miasta Kalisza z siedzibą w Kaliszu Główny Rynek 20, który powołał Inspektora
ochrony danych, z którym można skontaktować się telefonicznie: +48 515 804 353 lub e-mailowo:
ido@um.kalisz.pl.
Dane będą przetwarzane w celu załatwienia sprawy której dotyczy złożony wniosek, na podstawie art. 6 ust. 1
lit. c RODO (zadanie wynikające z ustawy o własności lokali) oraz przechowywane po załatwieniu sprawy
przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo do żądania udostępnienia swoich danych, a w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości
do sprostowania, uzupełnienia lub ograniczenia przetwarzania na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość
tych danych przez Administratora. Ma Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.
Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym a konsekwencją ich niepodania jest nie załatwienie sprawy
której dotyczy wniosek. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą
wykorzystywane do profilowania.

................................................................
/podpis inwestora/

__________________________________________________________________________________
Załącznik:
1. Inwentaryzacja może być sporządzona przez osobę pełniącą samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz.
U. z 2017r., poz. 1332 ze zm.) do sprawowania kontroli technicznej i utrzymania obiektów budowlanych (min.
2 egzemplarze).

