
Pleszew, dnia ….......................... 

 

 

….............................................. 
Imię i nazwisko 

 

….............................................. 
Adres 

 

….............................................. 
nr tel. 

 

………………………………………………..…. 

adres email 

 

 

STAROSTA PLESZEWSKI 

ul. Poznańska 79 

63 – 300 Pleszew 

 

 

 

Wnoszę o wszczęcie postępowania w przedmiocie wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów oznaczonych                     

w ewidencji gruntów jako działka nr …..................................................................................                                                                      

położona w obrębie ..............................................................................................................................................  

w związku z inwestycją polegającą na: 

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

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

 

Inwestycja realizowana będzie w zabudowie zagrodowej:  TAK /  NIE * 

 

Dla przedmiotowej inwestycji wydana została przez Wójta Gminy* / Burmistrza*     

….......................................................................................... decyzja o ustaleniu warunków zabudowy*                      

nr …................................................................... / obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego* 

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

 

Podstawa prawna: art. 5, art. 11 ust. 1 i 4 i art. 12 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych 

i leśnych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1326). 

 

 

Oświadczam, że jestem właścicielem gruntu / posiadam prawo do dysponowania gruntem na podstawie 

(wpisać podstawę nabycia prawa do gruntu lub nr księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości): 

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

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

 

---------------------------------------------------------------------- 
* niepotrzebne skreślić 

 

 



W załączeniu przedkładam: 

1. ostateczną decyzję o ustaleniu warunków zabudowy lub zaświadczenie z obowiązującego planu 

zagospodarowania przestrzennego (oryginał / odpis), 

2. mapę z liniami rozgraniczającymi teren inwestycji z rozliczeniem powierzchni inwestycji w klasach                      

i użytkach oraz bilansem terenu do wyłączenia, 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Klauzula informacyjna 
Starostwa Powiatowego w Pleszewie  

W związku z Rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na 
podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z 
przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Starostwo Powiatowe w Pleszewie 
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Pleszewski z siedzibą przy ul. Poznańskiej 79, 63-300 

Pleszew; tel.: 62 742 96 52. 
2. W Starostwie Powiatowym w Pleszewie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można 

skontaktować się pod numerem telefonu ogólnego: 62 74 29 600 lub pod adresem e-mail: iod@powiatpleszewski.pl 
3. Do zakresu działania samorządu powiatowego należy wykonywanie określonych ustawami:  

• zadań własnych o charakterze ponadgminnym; 

• zadań zleconych z zakresu administracji rządowej; 
oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień zawieranych z organami administracji publicznej. 
Starostwo Powiatowe w Pleszewie gromadzi Państwa dane w celu realizacji zadań wynikających  
z przepisów prawa, a w szczególności z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017 
r., poz. 1868). Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych wynika z przepisów prawa krajowego i unijnego. 

4. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do 
osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć 
Państwa dane innym podmiotom (np. organy  administracji publicznej, wymiar sprawiedliwości, administracja 
skarbowa, instytucje związane  
z obsługą szeroko pojętych funduszy unijnych, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON). 
Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa lub właściwie skonstruowane, zapewniające 
bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w 
Pleszewie w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa dotyczących archiwizac ji, przez okres 
niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o 
archiwizacji. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie od 5 do 50 lat lub być przetwarzane 
bezterminowo, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy i przepisów. 

6. W związku z przetwarzaniem przez Starostwo Powiatowe w Pleszewie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje 
Pani/Panu prawo do: 

• dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą 
ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany 
jest  Starosta Pleszewski; 

• sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO; 

• usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych 
przypadkach, w których Starostwo Powiatowe przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą 
być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji; 

• ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO; 

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO,  
z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Starostwo Powiatowe  
w Pleszewie posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa. 

7. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6  
ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do 
cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność  
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Starostwo Powiatowe w Pleszewie Pani/Pana danych osobowych 
narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu właściwego w sprawach 
ochrony danych osobowych to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. W Starostwie Powiatowym w Pleszewie nie wykonuje się przetwarzania Pani/Pana danych  
w sposób zautomatyzowany. 

Oświadczam, że zapoznałam/łem się z wyżej wymienioną klauzulą. 

 
 
 
         ……………………………….. 
               (data, podpis) 


