
 
 
 
WNIOSKODAWCA: 
Nazwisko i imię /Nazwa instytucji:............................................................................... 

Adres: ............................................................................................................................ 

 

Nr telefonu: ....................................... , e-mail: ............................................................. * 

 
                  URZĄD GMINY KONOPISKA 

                  UL.LIPOWA 5 
                  42-274 KONOPISKA 

 

W N I O S E K 
O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ 

 
Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. 

(Dz.U.2018 poz.1330 t.j.) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie: 
 

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

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

  
SPOSÓB I FORMA UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI: ** 
 

      dostęp do przeglądania informacji w urzędzie     kserokopia pliki komputerowe 

 
 

        inne…………………………… 
 
 

 
FORMA PRZEKAZANIA INFORMACJI: ** 
     Przesłanie informacji pocztą elektroniczną  

 

     Przesłanie informacji pocztą  

 

    Odbiór osobiście przez wnioskodawcę  

 

 

...................................................           ................................................... 
Miejscowość, data             (czytelny podpis wnioskodawcy) 

 

 
Oświadczenie:  
Ja niżej podpisany/a oświadczam, iż zgodnie z art. 6 ust.1 lit.a 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)  –  RODO   /Dz.Urz. UE L 119, s.1/,  

wyrażam wyraźną i dobrowolną zgodę (art.7) na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie  nr telefonu / adresu e-mail  zawartych                              

w niniejszym wniosku, przez Wójta Gminy  Konopiska, ul. Lipowa 5, 42-274 Konopiska (Administrator danych),1  w celu przekazywania 

przez Urząd istotnych informacji związanych z prowadzonym postępowaniem.    

 

 ...................................................           ................................................... 
Miejscowość, data             (czytelny podpis wnioskodawcy) 

 

 

 
*  Dane nieobowiązkowe Wnioskodawca nie musi ich podawać, ale ich podanie może ułatwić kontakt z Wnioskodawcą                                          

w celu rozpatrzenia wniosku i załatwienia sprawy.  Wnioskodawca  ma prawo zmienić oświadczenie zgody (wycofać zgodę),                                    

w formie pisemnej, w dowolnym momencie, 

**    proszę zakreślić właściwe pole krzyżykiem, 

 

 

UWAGA: 
Urząd zastrzega sobie prawo pobrania opłaty od informacji udostępnionych, zgodnie z art. 15 ust.1 cyt. wyżej  ustawy 
o dostępie do informacji publicznej.     

                                                 
1
    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Konopiska z siedzibą 42-274 Konopiska,  ul. Lipowa 5.  Klauzula 

informacyjna Administratora zgodna z art.13 RODO dostępna jest na stronie http://www.bip.konopiska.akcessnet.net/ oraz  w siedzibie 

Urzędu Gminy.  

 


