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Nowa Ruda, dnia ….....................................

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

.......................................................
         (adres, ew. telefon do kontaktu*)

WNIOSEK
o wydanie uwierzytelnionych kopii dokumentów

  BURMISTRZ MIASTA NOWA RUDA
.....................................................................................................................................……………………

(nazwa organu właściwego do przyjęcia wniosku)

Zgodnie  z  art.  73  ustawy  z  dnia  14  czerwca 1960 roku Kodeks  postępowania administracyjnego 

(tj. Dz. U. z 2017r. poz.1257 ze zm.) 

                            wnoszę o wydanie uwierzytelnionych kopii niżej wymienionych dokumentów: 

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

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

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

z akt sprawy nr ............................................................... 

Dokumenty te są mi niezbędne, 

ponieważ ..................................................................................................................................................

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

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

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

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

(należy podać powód, dla którego dokumenty są potrzebne wnioskującemu)

Do wniosku załączam:
1) dowód potwierdzający fakt występowania w charakterze strony w postępowaniu administracyjnym
2) upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu strony.

……..............................................................................
                                                                                podpis strony lub osoby przez niego upoważnionej

*) Oświadczenie
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016)

wyrażam zgodę
na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  w  celach  kontaktowych  z  Referatem  Zagospodarowania
Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie.

…………………………………………...
                                                                                                                    data i podpis osoby, która wyraziła zgodę



________________________________________________________________________________________________

Opłaty:

Opłata skarbowa winna być dokonana z chwilą złożenia wniosku w  na  rachunek bankowy 
Gminy Miejskiej Nowa Ruda: Gospodarczy Bank Spółdzielczy z/s w Nowej Rudzie  –  
Numer konta       90 9536 0001 2001 0010 7868 0001  

• od poświadczeń zgodności dokumentów, od każdej pełnej lub zaczętej strony - 5 zł  
• od  pełnomocnictwa (jego odpisu, wypisu lub kopii) - 17 zł 

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 Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Nowa Ruda z siedzibą ul.
Rynek 1  57-400 Nowa Ruda 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@um.nowaruda.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji  ustawowych zadań urzędu na

podstawie:
– Art. 6 ust. 1 lit. a , c , ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  z dnia 27

kwietnia 2016 r.;
– Ustawy  z  dnia  27  marca  2003  r.  o  planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity:  Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn.
zm.);

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do chwili realizacji zadania do którego dane
osobowe  zostały  zebrane  a  następnie  w  czasie  określonym  przepisami  prawa,  zgodnie
z instrukcją kancelaryjną

6) posiada  Pani/Pan  prawo żądania  od  administratora  dostępu  do  danych  osobowych,  do  ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania,  prawo  do  przenoszenia  danych,  prawo  do  cofnięcia  zgody  w dowolnym
momencie*

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne.

* Prawo  żądania od administratora  usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,  wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania  nie jest możliwe jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się z przepisu prawa. 

mailto:iod@um.nowaruda.pl

