Włodawa, dnia ………………
................................................................
(imię i nazwisko/ nazwa firmy)
................................................................
(adres zamieszkania, siedziba)
................................................................
(adres do korespondencji)
................................................................
(telefon/e-mail)

STAROSTWO POWIATOWE
WE WŁODAWIE
Al. J. Piłsudskiego 24
22-200 Włodawa
WNIOSEK
Na podstawie § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2012 r w sprawie
gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U z 2012 r. poz. 1246) w związku z art. 22 ustawy
z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne kartograficzne ( Dz. U. z 2020 r., poz. 276 ze zm.),
wnoszę o:
1. przeprowadzenie ustalenia klasyfikacji gruntów dla:
działek nr …………………………………………
obręb ………………………… o pow. ............... ha,
upoważnienie klasyfikatora gruntów Pana/ią* …………………..…………………………
zam……………………………………………………………………………………….....,
do przeprowadzenia czynności klasyfikatora, o których mowa w § 5 ust. 1, pkt 1-3
rozporządzenia,
3. wprowadzenie zmian do ewidencji gruntów i budynków na podstawie wykazu zmian
danych ewidencyjnych sporządzonego w ramach operatu klasyfikacyjnego.
2.

Jednocześnie oświadczam, że:
operat aktualizacji klasyfikacji gruntów wykonam na swój koszt.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz.U.UE.L. z 2016 r., Nr 19, s.1 ze
zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:
1. Administratorem Państwa danych jest Starosta Powiatu Włodawskiego,

adres: al. J. Piłsudskiego 24, 22-200 Włodawa, kontakt: tel.: 082 572 56 90,
e-mail:starostwo@powiat.wlodawa.pl.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email:
inspektor@powiat.wlodawa.pl lub pisemnie na adres Administratora.
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji wniosku lub zgłoszenia oraz w celu
realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w zw. z
Ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (art. 22)
4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia przez organ państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego oraz ewidencji gruntów i budynków.
5. Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegać profilowaniu.
6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący
Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00193 Warszawa), w sytuacji, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować
będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
9. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie
przepisów prawa.

……..………………………
Podpis

Miejscowość, data

………………………………………

Zgoda osoby na przetwarzanie danych osobowych w celu komunikacji elektronicznej
Oświadczam, że
1. zapoznałem się z klauzulą informacyjną i z przysługującymi mi prawami
2. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych tj:
adres e-mail: ……………………………… nr telefonu:
………………………………………………...
w celu wskazanym w klauzuli informacyjnej tj. aby umożliwić Administratorowi komunikację
elektroniczną ze mną.

…………………………………..
(podpis wnioskodawcy)
* niepotrzebne skreślić

