
                                                                                                                                     

 
 
 

 

Pełnomocnictwo do odbioru dokumentów – celem doręczenia 
 
Ja niżej podpisany/a  …………..………………………………….........  legitymujący/a się dowodem  

(imię i nazwisko)       

 
osobistym ………………………….,  zamieszkały/a ………………………………………………………..  
   (seria i nr)                                                                                          (adres zamieszkania) 
 

upoważniam ……………...…………………………    ……………………………………………..  zamieszkałego/łą             

                                           (stopień pokrewieństwa lub zależności)                                      (imię nazwisko)                    

w  ……………………………….……………………………..………  legitymującego/cą  się dowodem osobistym 
                                       (adres zamieszkania) 

…………………………………………...…… do odbioru z Wydziału Geodezji Urzędu Miejskiego 
            (seria i nr) 
w Radomiu 

 
                                

□ zaświadczenia/zawiadomienia w sprawie numeracji porządkowej 

□ wypisu, wyrysu, zaświadczenia z ewidencji gruntów i budynków  

□ kopii map oraz materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego 

□ inne ……………………………………….. 
                                                
 

Radom, dnia ………………………………………………………………….… 
                                                                                                                                                          (data, czytelny podpis wnioskodawcy) 

 
 
Potwierdzenie odbioru …………………………………………………………….……………… 
                                                                                               (data, czytelny podpis odbiorcy)  
 
POUCZENIE 
 
1. Powyższe oświadczenie składa się będąc świadomym odpowiedzialności karnej art. 233 Kodeksu karnego za składanie 

niezgodnych z prawdą danych. 

2. Zgodnie z art. 33 § 1 k. p. a. pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności 

prawnych. 

3. Zgodnie z art. 33 § 1 k. p. a. pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. 

4. Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa upoważniającego do odbioru dokumentów podlega 

zwolnieniu od opłaty skarbowej w przypadkach określonych w części IV, kolumna IV tabeli, punkt 1 załącznika do ustawy  

z dnia  16 listopada 2006  r. o opłacie skarbowej, w tym jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, 

zstępnemu lub rodzeństwu. 

5. Przy odbiorze konieczne jest okazanie przez pełnomocnika własnego dowodu tożsamości. 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

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) informuje się, że 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Prezydent Miasta Radomia z siedzibą w Radomiu ul. Kilińskiego 30; 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod.kontakt@umradom.pl; 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu na podstawie  

Art. 6 ust. 1 lit. C ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.; 

4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych 

na podstawie przepisów prawa 

5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną; 

6. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania  lub ograniczenia 

przetwarzania; 

7. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem: Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo 

geodezyjne i kartograficzne jest obligatoryjne. 


