
.................................................................................................                                 .......................................................... 
                  (miejscowość, data) 

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

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

     (imię i nazwisko/nazwa Wnoszącego, adres, telefon) 

 

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

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

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

(imię, nazwisko Pełnomocnika Wnoszącego, adres, telefon)                 
PREZYDENT  MIASTA  

                                                                                STALOWEJ  WOLI 

 

 

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA 

 

 

Zwracam się z wnioskiem o wydanie zaświadczenia, czy lokal mieszkalny przy                                      

ul. ……………………..……….. numer budynku ………….…… numer lokalu …………….. 

położony na działce ewidencyjnej numer .……………….. obręb ………….……………                          

w Stalowej Woli nie znajduje się na obszarze rewitalizacji   o której mowa w art. / ustawy               

z dnia 9 października o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485 t.j.) lub Specjalnej Strefie 

Rewitalizacji, o której mowa w rozdziale 5 w/w ustawy. 

 

O wydanie zaświadczenia ubiegam się, ponieważ:  

 

 

……………………………..………………………………………………………………...… 
            (należy wskazać  interes prawny lub przepis prawa wymagający urzędowego potwierdzenia) 

 

 

 

 

.................................................................. 
     (podpis Wnioskodawcy lub Jego Pełnomocnika) 

 
 

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z „Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych”                       

w Urzędzie Miasta Stalowej Woli na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów i udzielonej 

zgody.  

 

                                                                                                                                            

.................................................................. 
    (podpis Wnioskodawcy lub Jego Pełnomocnika) 



Załączniki:  
 

1. pełnomocnictwo                                                                                                                                                         
2. dowód uiszczenia opłaty skarbowej (jeżeli jest wymagana)                              
3. dowód uiszczenia opłaty skarbowej za udzielenie pełnomocnictwa      
 

Sposób odbioru: 

1. osobiście                                           

2. przesłanie pocztą    
 

 
Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  

- opłata skarbowa od wydania zaświadczenia wynosi 17 zł, 

-  opłata skarbowa od przedłożenia pełnomocnictwa wynosi 17 zł.   
 

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się na rachunek bankowy Urzędu Miasta Stalowej Woli (Bank 

PKO BP nr rachunku: 06 1020 4913 0000 9202 0117 4630 – z dopiskiem opłata skarbowa za wydanie 

zaświadczenia.  
 

Uwaga: Na podstawie przepisów ww. ustawy o opłacie skarbowej nie podlega opłacie wydanie 

zaświadczenia, w sprawach budownictwa mieszkaniowego. Zwalnia się od opłaty skarbowej podmioty 

wymienione w art. 7 ww. ustawy o opłacie skarbowej. 

                                                 
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych: 

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 z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(GDPR- General Data Protection Regulation–tekst opublikowany w Dzienniku UE) zwanym dalej 

RODO informuję, iż: 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Prezydent Miasta Stalowej Woli                              

z siedzibą w  Stalowej Woli, ul. Wolności 7. 

2. Dane inspektora ochrony danych są dostępne na stronie internetowej bip.stalowawola.pl                       

w zakładce Urząd Miasta, DANE TELEADRESOWE URZĘDU,   e-mail: iod@stalowawola.pl, 

telefon +48 15 6433571. 

3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania zaświadczenia potwierdzającego 

fakty lub stan prawny wynikający z posiadanych dokumentów  i danych zgodnie ze złożonym 

wnioskiem. 

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych są obowiązujące przepisy prawa tj. ustawa                         

z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego, ustawa z dnia   8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym. 

5. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom. 

6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. 

7. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa oraz 

zgodnie z rozporządzeniem 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   (Dz. U. Nr 14, poz. 67 ze zm.). 

8. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania. 

9. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 pkt.1.c RODO. 

10. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy 

uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

11. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Wnioskodawca 

zobowiązany jest do ich podania. Odmowa podania danych osobowych będzie skutkowała 

pozostawieniem wniosku bez rozpoznania. 

12. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również  w formie 

profilowania.  

13. Złożenie zgody jest dobrowolne i ma Pan/Pani prawo jej wycofania w każdym momencie. 

14. Podając numer telefonu wyraża Pan/Pani zgodę na jego przetwarzanie celem zapewnienia 

szybkiej  i sprawnej komunikacji związanej z realizacją złożonego wniosku. 


