…..........................., dn. …...........
(miejscowość)
………………………..…………….......……
(imię i nazwisko/ nazwa firmy)
………………………...........……………………
(adres zamieszkania, siedziba)
…………………………………….…………
……………………………………….………
(nr telefonu/ e-mail)

STAROSTA LIPSKI
ul. Rynek 1
27-300 Lipsko
WNIOSEK
o ponowną gleboznawczą klasyfikację gruntów
Zgodnie z § 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
i kartograficzne (Dz. U. z dnia 2017 r. poz. 2101), wnoszę o:
1. przeprowadzenie ustalenia klasyfikacji gruntów dla działki/ek*
o nr. ewid:.…………………………………………………………...…,
obręb………………………………………………………...……….....,
o powierzchni …………………………….…………… ze względu na:
………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………..…
2. 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.
………..………………………………….
(Podpis Wnioskodawcy)

Oświadczenie w wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Na podstawie art. 6 ust. 1 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 takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),
Dz.Urz.UE.L.2016.119.1 wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez
Starostwo Powiatowe w Lipsku w zakresie nr telefonu*, adresu e-mail* w celu
przekazywania przez Urząd istotnych informacji związanych z prowadzonym
postępowaniem.
Administratorem pozyskiwania danych osobowych jest Starostwo Powiatowe
w Lipsku. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się wyłącznie w celu
wykonania zadań administratora, które wynikają z przepisów prawa oraz zadań
realizowanych w interesie publicznym. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych
osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia
i wniesienia sprzeciwu. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.powiatlipsko.pl
w zakładce ochrona danych osobowych.
…………………………..………
(podpis Wnioskodawcy)
* niepotrzebne skreślić

