
………………………………………..                                                     Częstochowa, dn…………………………………………. 

……………………………………….. 

………………………………………. 

/imię i nazwisko strony postepowania/ 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 
o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania  

 

 

Ja, niżej podpisany/a/ oświadczam ,że jako strona postępowania, zrzekam się prawa do  

wniesienia odwołania od decyzji Starosty Częstochowskiego nr………………z dnia ........... 

w sprawie ……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

oraz, że zostałem /am /pouczony/a/, że z dniem doręczenia organowi administracji  

publicznej  niniejszego oświadczenia przez ostatnią ze stron postepowania, w/w decyzja 

 staje się ostateczna i prawomocna (art.127a K.P.A.) 

 

 

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

                                                                                      …………………………………………………………………… 

                                                                                     /data ,czytelny podpis i nr dowodu osobistego stony postepowania/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INFORMACJA 

 

Zgodnie z wymogami  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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy o zasadach 

przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym 

związanych: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Starostwie 

Powiatowym w Częstochowie jest Starosta Częstochowski z siedzibą w 

Częstochowie, ul. Jana III Sobieskiego 9, 42-217 Częstochowa. 

2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych 

oraz z wykonywaniem praw przysługujących Państwu na mocy Rozporządzenia mogą 

Państwo kontaktować się z inspektorem ochrony danych na adres: 42-217 

Częstochowa, ul. Sobieskiego 9  lub e-mail: iod@czestochowa.powiat.pl  

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających  

z przepisów ustawy Prawo budowlane, ustawy o Planowaniu Przestrzennym, KPA i 

innych ustaw wynikających z regulaminu organizacyjnego tutejszego Urzędu, a 

będących w kompetencji Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej 

4. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane organom publicznym w zakresie  

i w celu, który wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.  

5. Państwa dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów 

wymienionych w pkt 3 oraz przepisów o zasobie archiwalnym i archiwach. 

6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo  

żądania dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania danych lub ograniczenia 

przetwarzania. 

7. Jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy 

Rozporządzenia, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa. 

8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym. 

9. Decyzje związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych nie będą 

podejmowane w sposób zautomatyzowany. 

 

mailto:iod@czestochowa.powiat.pl

