
nr JR           ………………….…………………….…………… 

PEŁNOMOCNICTWO     (miejsce, data) 

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

 

Ja niżej podpisany/a ……………………………………………………………………… , zamieszkały/a …………………………………………………………………………………………

             (imię i nazwisko udzielającego upoważnienia)   (dokładny adres udzielającego upoważnienia – ulica, nr domu) 

 

legitymujący/a się dokumentem tożsamości nr ……………………...…………upoważniam………………………………………………………………………………            

(imię i nazwisko upoważnionego) 

 

……………………………………………………………….……………….legitymującego/ą się dokumentem tożsamości nr ……………….………….………..…..…… 

 

wydanym przez ……………………………………………………………………… adres Pełnomocnika……………………………………………….…..………………………………. 

 

do reprezentowania mnie podczas czynności związanych z ………………………………………………………………………………………………………………. 
 

oraz do składania oświadczeń w moim imieniu dotyczących postępowania scaleniowego w obrębie Przeginia, gm. 

Jerzmanowice – Przeginia    

    
………………….…………………….…………… 

 (czytelny podpis) 

* 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.  

•Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopia podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 

zł zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635) 

•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. 

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa innej osobie wymaga się uiszczenia na rzecz Skarbu Państwa opłaty skarbowej w kwocie 17zł rachunek 40 8589 

0006 0150 0000 0390 0009 Urzędu Gminy Jerzmanowice-Przeginia w Jerzmanowicach – tytuł przelewu: „Pełnomocnictwo – scalenie gruntów w  Przegini 

GN.IV.6821.5.7.2019.AM z dnia 24.09.2019r.”, odbiorca: „Urząd Gminy Jerzmanowice-Przeginia”). Opłaty można dokonać w Starostwie Powiatowym 

w  Krakowie, Urzędzie Gminy Jerzmanowice-Przeginia lub przelewem (należy dołączyć do pełnomocnictwa potwierdzenie przelewu z banku lub potwierdzenie 

z urzędu). 

 
/podstawa prawna USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej/    

 
 

 

 

 

 

Zgodnie z art. 14 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwanego dalej RODO – 
Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie (zwane dalej KBGiTR) informuje się, że:  
1. Administratorem danych osobowych zbieranych w ramach wykonywania zadań publicznych jest Starosta Powiatowy 

w  Krakowie z siedzibą w Krakowie przy ul. Przy Moście 1 
2. W imieniu Starosty dane osobowe przetwarza KBGiTR.. Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych 

osobowych w KBGiTR- e-mail: dane.osobowe@kbgitr.com.pl, adres do korespondencji: Inspektor Ochrony Danych 
Osobowych KBGiTR, Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie w ul. Gazowa 15, 31-060 Kraków 

3. Podane dane osobowe pełnomocnika przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w celu realizacji 
czynności procesu scalenia gruntów, wynikających z art. 3 ust.4. Ustawy z dnia 26 marca 1982r.o scalaniu i wymianie 
gruntów.  

4. Kategoriami odnośnych danych są imię i nazwisko, adres oraz nr dokumentu tożsamości. 
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane od okresu pozyskania do momentu zakończenia prac scaleniowych 

wynikających z Porozumienia ze Starostwem wraz z okresem rękojmi. 
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania i ograniczenia przetwarzania.  

W związku, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, nie 
przysługuje Pani/Panu prawo do sprzeciwu, prawo do usunięcia danych oraz prawo do przenoszenia danych. 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,  
iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

8. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom wyłącznie na podstawie przepisów prawa. 
9. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym 

również profilowane. 
 
 
 
 
 
 
 
 


