Proszę wypełniać czytelnie, techniką dowolną.

………………, dnia ……………
…………………………………
(imię i nazwisko inwestora / nazwa, firma)

Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
ul. Poznańska 133
88-100 Inowrocław

…………………………………
…………………………………
(adres)

…………………………………
(telefon kontaktowy)

ZAWIADOMIENIE
o zakończeniu budowy obiektu budowlanego istotnego ze względu na konieczność
zapewnienia ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem,
klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem
i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania.
Na podstawie art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 620), zgodnie z art. 56 Prawa budowlanego (tj. Dz. U. z 2017 r.
poz. 1332, 1529), zawiadamiam o zakończeniu budowy ………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………
(nazwa zgodnie z pozwoleniem na budowę)

…………………………………………………………………………………………………
wybudowanego w …………………………………………………………………… na działce
(adres)

nr ……………….., stanowiącej własność ……………………………………………………...
Roboty budowlane zostały wykonane na podstawie pozwolenia na budowę z dnia
……………………… Nr ……………………………………….……………
Czy projekt wymagał uzgodnienia przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych?
TAK / NIE*
Wyrażam zgodę* / nie wyrażam zgody* na doręczanie pism za pośrednictwem środków
komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: ……………………………………
(proszę wpisać czytelnie adres e-mail)

Podstawowe dane techniczne obiektu (z projektu budowlanego, proszę wypełnić):

1. Rodzaj obiektu ZL I, ZL II, ZL III, ZL IV, ZL V / PM o Qd ………………… MJ/m2*
2. Wysokość ………………… m

5. Liczba kondygnacji ……………

3. Kubatura brutto …………………… m3

6. Powierzchnia wewnętrzna …………… m2

4. Liczba stref pożarowych ………………

7. Zagrożenie wybuchem: TAK / NIE*.

* niepotrzebne skreślić
Qd – gęstość obciążenia ogniowego.

……….……………………………
(czytelny podpis)

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego 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 (RODO), informuję, że:
1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu (88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 133,
tel. 357 50 21).
2. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (e-mail: iod_inowroclaw@kujawy.psp.gov.pl ).
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit c, d i e RODO –
w związku z rozpoznawaniem zagrożeń, realizacją nadzoru nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych oraz przygotowaniem Państwowej Straży Pożarnej do działań ratowniczych w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską
żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.
4. Administrator przetwarza dane osobowe osoby kontrolowanej, osób poszkodowanych,
właścicieli lub zarządców obiektów, wobec których prowadzone są działania jednostek
ochrony przeciwpożarowej.
5. Odbiorcami danych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy przepisów
odrębnych ustaw.
6. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania,
a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
1) żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
2) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail:
kancelaria@giodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy
RODO.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
9. Posiadanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4
RODO.

