
 

Nowogrodziec, dnia ……………………. 

……………………………………………………… 

/ imię i nazwisko wnioskodawcy /pełnomocnik 

 

……………………………………………………… 

/ PESEL / 

 

…............................................................................. 

wskazanie języka urzędowego UE, 

w jakim ma być sporządzony wielojęzyczny formularz 

 

….................................................................................. 

adres do korespondencji 

 

 

 

Burmistrz 

 Nowogrodźca 

 

 

 

 

Proszę o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały / czasowy  na 

wielojęzycznym formularzu  dotyczących mojej osoby / osoby nad którą sprawuję opiekę prawną 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………… 
/ imię i nazwisko, nr PESEL osoby pozostającej pod opieką prawną / 

 

 

Zaświadczenie potrzebne :…………………...........................................…………………………… 

 

 
 

 

 

 

 

 

Przyjmuję do wiadomości, że 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): 

1) administratorem moich danych osobowych jest Urząd Miejski w Nowogrodźcu z siedzibą w 59-730 Nowogrodziec ul. Rynek 1, 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@nowogrodziec.pl, 

3) moje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wydania zaświadczenia - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych o-

sobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r 

4) odbiorcami moich danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa 

5) moje dane osobowe zawarte we wniosku przechowywane będą 5 lat. 

6) posiadam prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania  

7) mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne a pozostałych przypadkach dobrowolne. 

 
 

Wydanie zaświadczenia na wniosek podlega opłacie  w wysokości 17zł. Obowiązek zapłaty powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświ-

adczenia (dowód wniesienia opłaty stanowi załącznik do wniosku). 

 

 

Potwierdzam, że otrzymałem/am klauzulę informacyjna  dot. przetwarzania danych osobowych. 
 

 

 
.. ……. …. …………………………………….. 

Czytelny podpis wnioskodawcy /pełnomocnika 

 

 

 



 

…………………………………… 
                  (imię i nazwisko mocodawcy) 

 

 

 

 

PEŁNOMOCNICTWO 
 

Stosownie do dyspozycji art. 32 i 33  ustaw  z dnia   14 czerwca 1960 r. Kodeksu 

postępowania administracyjnego  tekst jednolity   Dz. U. z 2020 r.  poz. 256  , niniejszym 

 

Udzielam pełnomocnictwa 
 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 
(imię i nazwisko pełnomocnika,,  stopień pokrewieństwa) 

 

 

 

Do reprezentowania mnie przed Burmistrzem Nowogrodźca w sprawie wydanie zaświadczenia o 

zameldowaniu na pobyt stały / czasowy  na wielojęzycznym formularzu  dotyczących mojej osoby / 

osoby nad którą sprawuję opiekę prawną............................................................................................ 

 

Niniejsze pełnomocnictwo zachowuje ważność do dnia: ………………………………………                             

 

 

……..………………………                                                                  ………………… 
                (miejscowość, data)                                                                                                                   (czytelny podpis mocodawcy) 

 
 

 Pełnomocnictwo wpłynęło w dniu.......................................Tożsamość  pełnomocnika 

stwierdzono na podstawie ważnego dowodu osobistego/paszportu. 

 

 

                                                 ….................................... 
Pouczenie: 

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

 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.2019r. Poz.1000) złożenie dokumentu stwierdzającego 

udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,- zł. 

 Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa zwolnione jest z opłaty skarbowej, jeżeli pełnomocnictwo 

udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub mocodawcą jest podmiot określony w art. 7 pkt. 1-5 ustawy o 

opłacie skarbowej. Oryginał lub uwierzytelniona kopia pełnomocnictwa zostanie dołączona do akt sprawy. 

 Składający pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód wniesienia opłaty, za złożenie pełnomocnictwa, od 
każdej czynności urzędowej . 

 

 

 

 

 

 


