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Załącznik Nr 29
Zarządzenia Starosty Puławskiego
Nr 66 z dnia 16 czerwca 2011r.

Puławy, dnia .................................

.......................................................................
Imię i Nazwisko

.......................................................................
Adres

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

Starostwo Powiatowe
w Puławach
Wydział Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa
Proszę o wydanie decyzji zezwalającej na wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów
o powierzchni .......................................ha, w klasie …….................................. z działki
o numerze geodezyjnym ...................................., położonej w ...........................................
Przedmiotowa

działka

przeznaczona

jest

pod

budowę

budynku

.........................................................................................................................
w

ramach

zabudowy

(według

planu

zagospodarowania

przestrzennego)

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

..........................................
/ podpis /
Załączniki:
1)

2)
3)
4)
5)
6)

rozliczenie powierzchni do wyłączenia - operat geodezyjny
bądź wypis z rejestru gruntów jeżeli wyłączeniu podlega
powierzchnia całej działki
kopia wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego
kopia dokumentu stwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością
operat szacunkowy określający aktualną wartość rynkową gruntu w przypadku konieczności
ustalenia wartości rynkowej gruntu wg operatu
.....................................................................
……………………….....................................

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie 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 tych
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: numeru telefonu - w celu ułatwienia kontaktu w ramach prowadzonego
postepowania, o którym mowa w poniższej klauzuli informacyjnej.
Oświadczam, że jestem świadomy, iż podanie przeze mnie powyższych danych jest dobrowolne, jak również jestem
świadomy przysługującego mi prawa do wycofanie niniejszej zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Numer telefonu …………………………………..
……………………..………………………………….............
(data i czytelny podpis)

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Puławski
24- 100 Puławy, tel.81 886 11 00, adres email: starostwo@pulawy.powiat.pl

z siedzibą w Puławach

al. Królewska 19,

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod
adresem e-mail: rodo@pulawy.powiat.pl lub listownie na podany wyżej adres administratora danych z dopiskiem „Do
Inspektora ochrony danych”.
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji wniosku w sprawie wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej na
podstawie art. 5 ust. 1 i art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. 2021 r., poz.
1326 ze zm.) oraz aktów wykonawczych do ww. ustawy jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z
przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisach archiwalnych, tj.
ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz instrukcji archiwalnej stanowiącej załącznik
nr 3 do 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.
5.

Natomiast z przypadku danych podanych dobrowolnie – co do zasady do czasu wycofania przez Państwa zgody na ich
przetwarzanie.

6. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych
osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także w
przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
Państwa danych.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów
powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się
opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych.

