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                        Urząd Miejski w Urzędowie 
                                                                                                                                                                                                         …................................................. 

                                                                                                                                                                                                          (potwierdzenie wpływu) 

 
 
 Mocodawca  ……………..…………………...……………………………...  

(nazwisko i imię)  

 

adres  

zameldowania  
…………………..……………………………………………  

(ulica, nr, kod pocztowy, miasto)  

 

Pełnomocnictwo 
 Stosownie do dyspozycji art. 32 i 33 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, niniejszym  

 

 upoważniam  

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

(imię i nazwisko pełnomocnika)  

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

 (adres zamieszkania lub siedziby pełnomocnika, pod który ma być kierowana korespondencja)  

 

 do reprezentowania mnie przed organami administracyjnymi w sprawie:  

 

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

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

............................................................................................................................................................... 
 (określenie przedmiotu postępowania administracyjnego)  

 

Niniejsze pełnomocnictwo zachowuje ważność do dnia ...................................................................... 

 

 

 

Urzędów, dn. …........................                                                  …......................................... 
                                                                                                                  (podpis mocodawcy) 

 

 

 

 
Pouczenie:  

1. Zgodnie z art. 32 KPA pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności 

prawnych.  

2. Zgodnie z art. 33 § 3 KPA pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.  

    Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225 poz. 1635 ze zm.)  

Udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w kwocie: 17,00 zł  (od każdego stosunku pełnomocnictwa  

Wpłaty należy dokonać w kasie lub bezgotówkowo na rachunek tut. Urzędu przed dołączeniem pełnomocnictwa do 

akt sprawy. Zwolnione z opłaty skarbowej są m.in. dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego 

odpis, wypis lub kopia; poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów 

oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu. 
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Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych), dalej RODO, informuję, iż: 

1.  Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Burmistrz Urzędowa z siedzibą: ul. Rynek 26, 23-

250 Urzędów, email: gmina@urzedow.pl 

2.  Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych 

osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych możliwy jest pod 

adresem: iod@zeto.lublin.pl 

3. Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.  

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa i 

podmioty świadczące usługi wsparcia i serwisu dla Urzędu. 

5. Dane będą przetwarzane przez okres archiwalny zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi  

w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 

jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 

zakładowych. 

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania. 

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania 

danych osobowych będzie pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.  

 

mailto:iod@zeto.lublin.pl

