
 Rybnik, dnia

      

Zawiadomienie o przeprowadzonej kontroli obiektu wielkopowierzchniowego
                

Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., 

zawiadamiam, że w dniu/(-ach):

                       

                                       

przeprowadziłem(-am) okresową kontrolę niżej wymienionego obiektu:

nazwa:

przeznaczenie:

lokalizacja (nr działki, ulica, miejscowość):

właściciel/zarządca:

Kontrola swoim zakresem obejmowała sprawdzenie stanu technicznego:

□ elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące 

      działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu (art. 62 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 62 
      
      ust. 1 pkt 1 lit a)

□ instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska (art. 62 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 62 ust. 1 

      pkt 1 lit b)

□ instalacji gazowych (art. 62 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 62 ust. 1 pkt 1 lit c)

□ przewodów kominowych - dymowych, spalinowych i wentylacyjnych (art. 62 ust. 1 pkt 3 
      w zw. z art. 62 ust. 1 pkt 1 lit c)

Podczas przeprowadzania okresowej kontroli w zakresie, o którym mowa powyżej stwierdzono, 
że w kontrolowanym obiekcie budowlanym:

□ występują nieprawidłowości mogące zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia 
      lub środowiska

□ nie występują nieprawidłowości mogące zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia 

     lub środowiska

Osoba dokonująca kontroli, o której mowa w art. 62 
ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo budowlane

Imię, nazwisko, adres zamieszkania
nr tel. faxu, adres e-mail

               data(-y) przeprowadzenia kontroli



Nieprawidłowości mogące zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia lub środowiska:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Należy wyszczególnić wszystkie nieprawidłowości mogące zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia lub środowiska, 
w przypadku braku tego typu nieprawidłowości należy wpisać NIE DOTYCZY.

 

Załączniki:

1 kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie przez kontrolującego stosownych uprawnień szt.

2
kserokopia zaświadczenia potwierdzającego przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego 
osoby dokonującej kontroli, aktualnego na dzień przeprowadzenia kontroli (dot. osób pełniących 
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie)

szt.

3
Inne:

szt.

Stosownie do art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw
95/46/WE – dalej RODO oraz ustawy o ochronie danych osobowych obowiązującej od 25 maja 2018 r. – informuję, że: 

 osoba składająca wniosek do tutejszego organu wyraża zgodę dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta Rybnika
na przetwarzanie danych osobowych podanych przez nią we wniosku w celu wyjaśnienia zgłoszonej przez nią sprawy

 dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane zgodnie z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych, RODO  oraz
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 

 Administratorem danych osobowych wskazanych w formularzu jest: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta Rybnika
z siedzibą przy ul. Jankowickiej 1, 44-200 Rybnik; e-mail: rybnik@pinb.pl

 Inspektor ochrony danych osobowych:  e-mail: w.gorecki@avdlabiznesu.pl
 zebrane dane będą przechowywane do: ustania przydatności po czym zostaną zarchiwizowane
 dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej
 osoba składająca wniosek do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla miasta Rybnika ma prawo dostępu do treści swoich

danych  oraz  prawo  ich  sprostowania,  usunięcia,  ograniczenia  przetwarzania,  prawo  do  przenoszenia  danych,  prawo  wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania

 osobie składającej wniosek do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla miasta Rybnika przysługuje prawo wniesienia
skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO oraz ustawy
o ochronie danych osobowych obowiązującej od 25 maja 2018 r.

      Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym
      zawiadomieniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego
      potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych

    zamieszczonych powyżej.

              
  

podpis


	

