
Załącznik nr 1 

do Zarządzenia Nr …/2017 Starosty Kłodzkiego  

z dnia 22 lutego 2017 r. 

 

……………………………………………………………… 
                    miejscowość i data 

……………………………………………………. 
             pieczęć Urzędu 
 
sygn.  

WNIOSEK  

O UDOSTĘPNIENIE AKT POSTĘPOWAŃ ORAZ WYDANIE 
UWIERZYTELNIONYCH KOPII DOKUMENTÓW 
 
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego, Architektury i Budownictwa 
Starostwa Powiatowego w Kłodzku 
Ul. Okrzei  1 57-300 Kłodzko 
 

WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI  
CZĘŚĆ A Dane identyfikacyjne wnioskodawcy 
 

Imię i nazwisko lub nazwa instytucji / pieczęć 

 

 

Miejscowość Kod pocztowy 

Ulica / Plac Nr domu Nr lokalu 

Telefon e-mail 

 

CZĘŚĆ B Dane identyfikacyjne pełnomocnika  (proszę podać adres do korespondencji) 
 

Imię i nazwisko  

Miejscowość Kod pocztowy 

Ulica / Plac Nr domu Nr lokalu 

Telefon e-mail 

 
Na podstawie art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 267) 

 

WNOSZĘ O UDPOSTĘPNIENIE AKT  
CZĘŚĆ C Dane identyfikacyjne inwestycji 
 

Nazwa i rodzaj inwestycji   

 

 

 

Imię i nazwisko inwestora,  
na które wydano pozwolenie na budowę / zaświadczenie 

 



Adres inwestycji Miejscowość Kod pocztowy 

Ulica / Plac Nr domu Nr lokalu Nr działki 

Informacje o zmianach nazw ulicy / numeracji 
budynku 

 

Nazwa organu, który wydał decyzję  

Sygnatura sprawy lub numer decyzji i przybliżona data sprawy  

Interesują mnie akta 

        pozwolenie na budowę             dokumentacja techniczna budynku           projekt zagospodarowania terenu 

        projekt budowlany                     inne (wymienić rodzaj akt) …………………………………………………………………………. 

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

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

…… 

Forma udostępnienia  

        do wglądu w celu sporządzenia odpisu           wykonanie przez wnioskodawcę fotokopii 

        kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem 

Forma odbioru 

        za pośrednictwem poczty       osobiście   

 

WNOSZĘ O WYDANIE UWIERZYTELNIONYCH KOPII DOKUMENTÓW  
CZĘŚĆ D Uzasadnienie ważnego interesu strony – w przypadku żądania uwierzytelnionych kopii 

(potwierdzonych za zgodność z oryginałem) 
 

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

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

……… 

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

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

………… 

CZĘŚĆ E Wyszczególnienie dokumentów  
 

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

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

……… 

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

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

………… 

 

CZĘŚĆ F Opłata skarbowa  
(wypełnia wnioskodawca zaznaczając właściwe kwadraty - pola oznaczone kolorem białym) 

 

Wpłata opłaty skarbowej w punkcie kasowym Powiatowego Banku Spółdzielczego w Strzelinie – Starostwo (ul. Okrzei 1), 
pokój nr 08 (parter) albo bezpośrednio w kasie Urzędu Miasta w Kłodzku, pl. Bolesława Chrobrego 1, lub przelewem na 
konto 62 9588 0004 7100 1010 2000 0020  z dopiskiem „opłata za wydanie uwierzytelnionych kopii”. 

Nie podlega 
opłacie 

Art. 2 ust.1    pkt 2 
Budownictwo mieszkaniowe                                                                                   

 
Zwolnienie z 
opłaty 

Art. 7 pkt 2 
Jednostki budżetowe                                                                                                

pkt 3 
Jednostki samorządu terytorialnego                                                                      



Zał. cz. IV pkt 3 
Pełnomocnictwo dla małżonka, rodzeństwa, wstępnego, zstępnego             

 

 

kwota 

1. 2. 3. 

uwierzytelnienie kopii dokumentu 
(za każdą stronę 5 zł) 

pełnomocnictwo suma opłat poz. 1-2 

5 zł x …..… = …..… 17 zł x …..… = …..… ……… zł 

Na podstawie Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. – O opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 1282 z póżn.zm.) 

CZĘŚĆ G Załączniki 
 

Lp. Do wniosku dołączam: ilość 

1. 
dowód stwierdzający, że wnioskodawca jest stroną w postępowaniu lub dokument stwierdzający prawo 
do dysponowania nieruchomością 

 

2. 
pełnomocnictwo udzielone osobie fizycznej działającej w imieniu wnioskodawcy  

3. 
dowód zapłaty opłaty skarbowej   

4. 
  

5. 
 

 

 
 
 
 
         ………………………………………………….. 
                    (podpis wnioskodawcy) 
 

CZĘŚĆ H Adnotacje urzędowe 
 

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

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

……… 

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

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

………… 

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

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

………… 

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

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

………… 

 
 


