Klembów, ……………………….
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………

OŚWIADCZENIE O ZRZECZENIU SIĘ PRAWA DO ODWOŁANIA

Oświadczam, że zrzekam się prawa do wniesienia odwołania od decyzji Wójta Gminy Klembów
nr …………………….……. z dnia …………..…………. zatwierdzającej podział nieruchomości
położonej w obrębie geodezyjnym ……………………………....... w gminie Klembów – działka nr
………………..
Zostałem poinformowany o skutkach prawnych, jakie wywołuje złożone przeze mnie oświadczenie, tj.:



z dniem doręczenia do Urzędu Gminy w Klembowie oświadczenia 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. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 1018
r. poz. 2096, ze zm.)
§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 prawa do
wniesienia odwołania przez ostatnia ze stron, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
Informacja na temat przetwarzania danych osobowych zawartych w oświadczeniu
Informujemy, że przekazane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w celach dopełnienia obowiązków
wynikających z przepisów prawa. Administratorem danych osobowych jest Urząd Gminy w Klembowie, ul. Gen.
Fr. Żymirskiego 38, 05-205 Klembów. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji
obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym do celów archiwizacji. Przekazane dane osobowe mogą być
udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa (np. instytucji
kontrolujących pracę Urzędu). Szczegółowe podstawy prawne przetwarzania danych osobowych można uzyskać
u pracownika Urzędu.
Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do dostępu do treści podanych danych osobowych i ich poprawiania
za pośrednictwem Urzędu. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości rozpatrzenia sprawy przez
Urząd. Osoba, której dane będą przetwarzane przez Urząd ma prawo wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania
danych osobowych do organu nadzorczego. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: iod@klembow.pl.

