URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU
Wydział Geodezji i Katastru

WGK-23
……………….. , dnia …………………..

1/.................................................................

2/.................................................................

( imię i nazwisko / nazwa)

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

( imię i nazwisko / nazwa)

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

( adres / siedziba )

( adres / siedziba )

PESEL/REGON …....................................

PESEL/REGON …....................................

Tel./e-mail: .................................................

Tel./e-mail: .................................................

WNIOSEK 1
O ZEZWOLENIE NA WYŁĄCZENIE GRUNTÓW Z PRODUKCJI ROLNICZEJ

Wnioskuję o wydanie decyzji zezwalającej na wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów pochodzenia
mineralnego/organicznego2, 3 o łącznej powierzchni …................ ha, składających się z gruntów:
1. klasy …..............................., oznaczanych4 …............................... o powierzchni …..............................ha,
położonych na działce/kach nr …................................................. w obrębie ewid. ...................... M. Słupska,
2. klasy …..............................., oznaczanych3 …................................ o powierzchni …...................…....... ha,
położonych na działce/kach nr …................................................... w obrębie ewid. ................... M. Słupska.
Uzyskanie ww. decyzji jest niezbędne do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia budowy:
..................................................................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................................................
(opis inwestycji według projektu budowlanego m.in. rodzaj zabudowy, ilość budynków mieszkalnych jednorodzinnych,
wielorodzinnych, ilość lokali, zjazdy, drogi wewnętrzne, publiczne)

Planowany termin rozpoczęcia budowy (wyłączenia gruntu z produkcji rolnej): …..............................................
W przypadku braku konieczności uzyskania zezwolenia na wyłączenie z produkcji rolnej przedmiotowych
gruntów, proszę traktować niniejszy wniosek jako wniosek o udzielenie informacji o braku obowiązku
uzyskania zezwolenia na wyłączenie ich z produkcji rolnej.
Odbiór: osobisty / wysłać pocztą2

1/...................................................................
( podpis )

2/...................................................................
( podpis )

Załączniki :
1. Projekt zagospodarowania terenu obejmujący całe zamierzenie budowlane (część rysunkowa) z zaznaczeniem obszaru
objętego wnioskiem.
2. Zestawienie powierzchni do wyłączenia z produkcji rolniczej dla każdej działki z rozbiciem na klasy i użytki, osobno
dla budownictwa mieszkalnego oraz innego przeznaczenia terenu.
Przed wypełnieniem wniosku zapoznaj się z wyjaśnieniami zawartymi w procedurze WGK-XVII
nie wymagane dla gruntów rolnych klasy I, II, III, IIIa, IIIb
3 niepotrzebne skreślić
4 wpisać symbol użytku rolnego i klasę gruntu (np. RIIIa)
1
2
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 Dokument w oparciu o który można określić wartość gruntu podlegającego wyłączeniu (operat szacunkowy, akt
notarialny zawierający aktualne ceny rynkowe lub oświadczenie o wartości gruntu).
4. Opinia klasyfikatora gruntów/geologa2) o pochodzeniu gruntów (nie dotyczy klas I, II, III, IIIa, IIIb).
5. Pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia należnej opłaty skarbowej za ustanowienie pełnomocnictwa.
6. Inne: …...................................................................................................................................................................................
(np. wypis z planu miejscowego, decyzja o warunkach zabudowy, dokument potwierdzający interes prawny do
wystąpienia z wnioskiem, jeśli wnioskodawca nie jest ujawniony w ewidencji gruntów i budynków i księdze wieczystej
lub zgoda pozostałych współwłaścicieli działki).
7. …............................................................................................................................................................................................

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 (dalej: RODO), informuję, że:
1. Administrator danych:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Słupska (76-200 Słupsk, pl. Zwycięstwa 3;
e-mail: urzad@um.slupsk.pl, tel.(0-59) 84 88 300).
2. Inspektor ochrony danych:
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Urzędzie Miejskim (7 6-200 Słupsk, pl. Zwy cięstwa3,
e-mail: iod@um.slupsk.pl, tel. (0-59) 84 88 300).
3. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit.e RODO i wyłącznie w celu
wydania decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej.
4. Prawnie uzasadniony interes:
Prawnie uzasadnionym interesem, na który powołuje się administrator danych jest – nie dotyczy.
5. Informacja o odbiorcach
Odbiorcą Pani/Pana danych będzie Urząd Miejski w Słupsku, który nie będzie udostępniał danych innym podmiotom
gospodarczym i osobom fizycznym, chyba że obowiązek ich udostępnienie wynikać będzie z obowiązujących przepisów
prawnych.
6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
7. Okres przechowywania danych osobowych:
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat.
8. Prawo dostępu do danych osobowych:
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo
do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, o ile nie jest to sprzeczne z przepisami szczególnymi.
9. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
10. Konsekwencje niepodania danych osobowych:
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a ich niepodanie będzie skutkowało odmową
realizacji złożonego wniosku/zgłoszenia.
11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
12. Pani/ Pana dane będą podlegały profilowaniu co oznaczać będzie, że wykorzystane będą tylko w celu dla,
którego zostały zebrane.

_______

.............................................................
_(podpis wnioskodawcy)
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