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Informacje o jednostce

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
dla Miasta Krosna
Adres:
38-400 Krosno, ul. Bieszczadzka 1
Tel. / fax 13 42 020 50
e-mail: pinbkrosno@gmail.com

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

-

Stanisław Łojek

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Krosna
jest czynny :
od poniedziałku do piątku w godz. 730 do 1530
Przyjmowanie interesantów odbywa się w godzinach pracy Inspektoratu.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
przyjmuje strony we wtorki od godz. 12oo do 14oo po wcześniejszym uzgodnieniu
_______________________________________________________________________________

UWAGA!!!
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Krosna informuje:

Od dnia 21 maja 2020r. wznowiona zostaje obsługa interesantów Powiatowego Inspektoratu
Nadzoru Budowlanego dla Miasta Krosna w zakresie:
1. przyjmowania i wydawania dokumentów dotyczących realizacji procesu inwestycyjnego
2. wydawania i przyjmowania zatwierdzonych projektów budowlanych zamiennych,
w godzinach pracy urzędu, w terminach i godzinach ustalonych po wcześniejszym kontakcie telefonicznym telefon: 13 42 020 50
Uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa interesantów i pracowników Inspektoratu i Delegatury Urzędu
Wojewódzkiego w Krośnie w zakresie obsługi, wprowadza się następujące zasady:
1. interesanci mają obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki i używania
rękawiczek jednorazowych, własnego długopisu lub pióra, oraz dezynfekcji rąk,
2. interesanci będą przyjmowani przy wejściu na parter budynku Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Krośnie, ul.
Bieszczadzka 1 (przy portierni)
3. oczekiwanie na przyjęcie możliwe jest wyłącznie na zewnątrz budynku przy zachowaniu 2m odległości między
oczekującymi.
Wnioski, dokumenty i inną korespondencję do Inspektoratu można składać do skrzynki wystawionej przy
wejściu do budynku urzędu na parterze – w godzinach od 800 do 1500.
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Wznowione zostają kontrole w terenie - osoby wezwane na kontrolę winny posiadać własne maseczki, rękawiczki ochronne i środki do
dezynfekcji, własny długopis oraz powinny być zdrowe bez oznaków wirusa covid 19 - oświadczenia stron.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WAŻNE
Przepisy prawne i zasady prawidłowego postępowania Właściciela obiektu bądź Zarządcy oraz osób
dokonujących kontroli przedstawił również Główny Urząd Nadzoru Budowlanego na swej

stronie.

___________________________________________________________

KLAUZULA INFORMACYJNA

o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016) informuję, iż:
1. Administratorem danych osobowych klientów Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Krosna jest
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego z siedzibą w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1 , bud. C pok. 214
2. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c , bądź wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania
władzy publicznej powierzonej Administratorowi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e w.w rozporządzenia
3. Osoby, których dane są przetwarzane, posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.
4. Podanie danych osobowych jest niezbędne do załatwienia sprawy, a ich zakres został określony w obowiązujących
przepisach prawa dotyczących spraw z zakresu realizacji ustawowych zadań urzędu.
5. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
przepisów prawa oraz podmioty , które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej
umowy powierzenia danych osobowych
( tzw. podmioty przetwarzające).
6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu przetwarzania, tym w
obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
8. Osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
9. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pinbkrosno@gmail.com
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