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..........................................................                Rudniki, ................................... 
(imię, nazwisko) 
.......................................................... 
(adres) 
......................................................... 
(kod pocztowy) 
.......................................................... 
(tel. kontaktowy)x 

 
Wójt Gminy Rudniki 

 
 
 
 

 

OŚWIADCZENIE O ZRZECZENIU SI Ę  
PRAWA DO ODWOŁANIA 

 

 

Po zapoznaniu się z treścią decyzji nr ……… z dnia ………………..,  

niniejszym oświadczam, że zrzekam się prawa do wniesienia odwołania od ww. decyzji . 

Ponadto oświadczam, że zostałem(am) poinformowany(a) o skutkach prawnych jakie 

wywołuje złożone przeze mnie oświadczenie, tj.: 

− z dniem doręczenia do organu (Wójta Gminy Rudniki)  o zrzeczeniu się odwołania, decyzja 

o której mowa wyżej staje się ostateczna i jest natychmiast wykonalna; 

− oświadczenie, które zostało prawidłowo złożone jest niewzruszalne i nie można 

go cofnąć. 

Podstawa prawna: art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania 
administracyjnego.  

Zgodnie z art. 127a § 1 w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się 
prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. 
§ 2. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia  
o zrzeczeniu się prawda do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja 
staje się ostateczna i prawomocna. 
 

 

 

 

 

ˣ- 
podanie numeru telefonu nie jest obowiązkowe, ale może przyspieszyć kontakt z Panem/ią 
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TAK NIE 

  Na podstawie art.6 ust.1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

zawartych w formularzu, w celu: 

□ wydania wnioskowanego dokumentu 

□ przekazania wniosku osobie uprawnionej do sporządzenia projektu decyzji  

□ przekazania projektu decyzji organom dokonującym niezbędnych uzgodnień,  

□ prowadzenia  rejestru decyzji o warunkach zabudowy  

przez Wójta Gminy Rudniki. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, 

że zgoda może być wycofana w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  

27 kwietnia 2016 r. informuję, że: 

1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest: 

Wójt Gminy Rudniki 

ul. Wojska Polskiego 12A 

46-325 Rudniki 

2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy w Rudnikach jest: 

Joanna Dwornik 

iod@rudniki.pl 

tel. 34 3595072 w. 11 

3. Pana/i dane osobowe przetwarzane są w celu wydania wnioskowanego dokumentu  na 

podstawie art.6 ust1 lit. c – obowiązek prawny administratora oraz art. 61 i 104 ustawy 

z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego , art. 59, art. 60 

ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym  oraz Załącznikiem Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury  

4. z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie wzoru rejestru decyzji o warunkach zabudowy oraz 

wzorów rejestrów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

5. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na 

podstawie przepisów prawa. 

6. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane do czasu sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla całego obszaru gminy Rudniki. 
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7. Posiada Pan/i prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, 

sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na 

przetwarzanie. 

8. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/ią dotyczących naruszałoby przepisy 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

9. Podanie Pani/Pana danych jest wymogiem ustawowym i wynika z realizacji 

obowiązków, wynikających z przepisów prawa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ……..………………………………. 

        (czytelny podpis) 

 

 

…………………………………………………… 

(data i podpis pracownika przyjmującego oświadczenie) 

 


