
Prezydent Miasta Krakowa 

Wniosek o wydanie zaświadczenia o liczbie osób zameldowanych w lokalu lub o ich braku 

Instrukcja wypełniania w 4 krokach 
 

1.   WYPEŁNIAJ WIELKIMI LITERAMI 
 

2. Pola wyboru zaznaczaj  lub  

3. Do wniosku dołącz dowód uiszczenia opłaty skarbowej.  

4. 
 
 
 

Jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika, do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo 
(oryginał lub urzędowo poświadczony odpis), a także dowód uiszczenia opłaty skarbowej za  
złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (opłata nie dotyczy  
pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu). 

1.    Dane wnioskodawcy 
 

Imię i nazwisko  
  

Ulica  
 

Nr domu          Nr lokalu        
  

Kod pocztowy   -     Miejscowość  
 

Numer telefonu  Adres e-mail  
 

2.    Dane pełnomocnika 
 

Imię i nazwisko  
  

Ulica  
 

Nr domu          Nr lokalu        
  

Kod pocztowy   -     Miejscowość  
 

Numer telefonu  Adres e-mail  
 

3.    Dane lokalu 
 

Ulica, nr domu, nr lokalu  
 

Miejscowość   KRAKÓW 
 

 

 

 księga wieczysta – numer:  

     i     w przypadku lokalu posiadającego własną księgę wieczystą – upewnij się, że podajesz nr księgi wieczystej lokalu, nie budynku 
 

 
 

 inne:  

     i     np. umowa cywilnoprawna, orzeczenie sądu (dołącz do wniosku kopię; będzie przechowywana tylko do momentu weryfikacji) 
 

4.    Powód ubiegania się o wydanie zaświadczenia 
 

Cel wydania zaświadczenia 
 

 przedłożenie notariuszowi przy sprzedaży nieruchomości 

 
 

 inny:  
 

5.    Odbiór zaświadczenia 
 

Sposób odbioru zaświadczenia 
 

 w paczkomacie przy urzędzie właściwym dla miejsca położenia nieruchomości 
 dzielnice I-VII: Aleja Powstania Warszawskiego 10 
 dzielnice VIII-XIII: ul. Wielicka 28A 
 dzielnice XIV-XVIII: os. Zgody 2 

 

 
 

 pocztą na adres:    wnioskodawcy 

      pełnomocnika 
 

 

Inne uwagi  
 

Data  
 

Podpis  

 
 

 

 

 

  

 

 
Potwierdzenie tytułu  

prawnego do lokalu  

/ interesu prawnego 

 



 

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
 
Drogi Kliencie, 
informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest Prezydent Miasta Krakowa 
z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków  
i są one podawane w celu wydania zaświadczenia 

Informujemy, że: 
1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ogra-

niczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 
2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy 

z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów 
akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

3. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy. 
5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości realizacji wniosku. 
6. Administrator nie przewiduje profilowania na podstawie Twoich danych osobowych. 
7. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. e) 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) (Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 
administratorowi. 

 
Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją 
szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. 
 
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – e-mail: iod@um.krakow.pl. 
 

 


