
               ............................ dnia .............................
...................................................................................
(imię i nazwisko wnioskodawcy)

...................................................................................
 (adres zamieszkania) 

…………………………………………………………….

(adres do korespondencji)

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

 odbiór osobisty
 

.................................................................................
 (nr kontaktowy)

                 Starosta Kłodzki 
                 ul. Okrzei 1

57-300 Kłodzko

Zwracam  się  z  prośbą  o  wydanie  decyzji  zezwalającej  na  trwałe/nietrwałe*  wyłączenie  z  produkcji

rolniczej  gruntu  o  powierzchni  ....................  m2,  w  granicach działki  gruntu  nr  ...............................,

oznaczonej  symbolem/symbolami*  ............................................  (rodzaj  użytku  i  klasa  bonitacyjna1),

położonej w obrębie ewidencyjnym ....................................................., gmina ..............................................

Oświadczam,  że  powyższy grunt  stanowi  grunt*  /  nie  stanowi  poniższych gruntów*  (należy  przekreślić

niewłaściwą odpowiedź, tj. jeśli grunt stanowi jeden lub kilka rodzajów opisanych poniżej gruntów rolnych należy przekreślić
odpowiedź „nie stanowi poniższych gruntów” i zaznaczyć odpowiednie pole/a; natomiast jeśli grunt nie stanowi jakiegokolwiek
z niżej wymienionych gruntów rolnych należy przekreślić odpowiedź „stanowi grunt”):

 pod stawami rybnymi i innymi zbiornikami wodnymi, służącymi wyłącznie dla potrzeb rolnictwa;
 pod  wchodzącymi  w  skład  gospodarstw  rolnych  budynkami  mieszkalnymi  oraz  innymi

budynkami  i  urządzeniami  służącymi  wyłącznie  produkcji  rolniczej  oraz  przetwórstwu  rolno-
spożywczemu;

 pod budynkami i urządzeniami służącymi bezpośrednio do produkcji rolniczej uznanej za dział
specjalny,  stosownie  do  przepisów  o  podatku  dochodowym  od  osób  fizycznych  i  podatku
dochodowym od osób prawnych;

 parków wiejskich oraz pod zadrzewieniami i zakrzewieniami śródpolnymi, w tym również pod
pasami przeciwwietrznymi i urządzeniami przeciwerozyjnymi;

 rodzinnych ogrodów działkowych i ogrodów botanicznych;



 pod  urządzeniami:  melioracji  wodnych,  przeciwpowodziowych  i  przeciwpożarowych,
zaopatrzenia  rolnictwa  w  wodę,  kanalizacji  oraz  utylizacji  ścieków  i  odpadów  dla  potrzeb
rolnictwa i mieszkańców wsi;

 zrekultywowane dla potrzeb rolnictwa;
 torfowisk i oczek wodnych;
 pod drogami dojazdowymi do gruntów rolnych;
  pod parkami i ogrodami wpisanymi do rejestru zabytków.

 

Wymieniowy wyżej grunt zostanie przeznaczony na:

       zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

       zabudowę mieszkaniową wielorodzinną

       inny cel ............................................................

Przeznaczenie gruntu na cele nierolnicze wynika z (zaznacz właściwą odpowiedź):

       planu zagospodarowania przestrzennego gminy/miasta ......................................................................

określenie przeznaczenia terenu: ..........................................................................................................

symbol: .........................

 decyzji o warunkach zabudowy/o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego* 

z dnia ........................., nr ................................ wydanej przez ..................................................., 

w której określono rodzaj zabudowy jako: ............................................................................................

W załączeniu  :  

 projekt zagospodarowania działki z opisem sporządzony przez osobę uprawnioną
 odpis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 decyzja o warunkach zabudowy
 inne  dokumenty  (np.  pełnomocnictwo  do  występowania  w imieniu  właściciela,  dowód  uiszczenia

opłaty skarbowej) ………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………...
(podpis) 

Objaśnienia:

Właściwe pola należy zaznaczyć znakiem          
* - niewłaściwe skreślić    
1    oznaczenia użytków gruntowych i klas bonitacyjnych wynikają z ewidencji gruntów i budynków (np. RIIIa)  



Klauzula  informacyjna  dotycząca  przetwarzania  danych  osobowych  w
Starostwie Powiatowym w Kłodzku

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Kłodzku, jest 
Starosta Kłodzki – Maciej Awiżeń, mający siedzibę w Starostwie Powiatowym w Kłodzku, ul. Okrzei 1, 
57-300 Kłodzko.

 
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez: 

1) adres e-mail: iod@powiat.klodzko.pl
2) adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych, ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko 
3) tel. 74 865 75 28
Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących 
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 
Cele przetwarzania i podstawa prawna

Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji wybranych usług świadczonych przez Starostwo 
Powiatowe w Kłodzku na podstawie przepisów prawa. Przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie  w 
zakresie  niezbędnym dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu 
prawa w zakresie uprawnień i obowiązków ustawowych starostwa.

 
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Osobom, których dane osobowe są przetwarzane w Starostwie Powiatowym w Kłodzku przysługuje 
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się  ochroną danych osobowych tj.

 
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
telefon: 22 860 70 86

 
Prawa podmiotów danych

Wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane w Starostwie Powiatowym w Kłodzku 
przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania.

 
Okres przechowywania danych

Dane będą przechowywane przez okres niezbędny dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia 
obowiązku wynikającego z przepisu prawa w zakresie uprawnień i obowiązków ustawowych organów 
starostwa, w tym również zgodnie z przepisami w zakresie dot. archiwizacji dokumentacji.

 
Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i  niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia
obowiązku wynikającego z przepisu prawa w zakresie uprawnień i obowiązków ustawowych starostwa.
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