
…………………………                       ………………, dnia ……………  
imię i nazwisko 

………………………… 
adres 

………………………… 

………………………… 
telefon kontaktowy  

  

 

 

Starostwo Powiatowe 

w Lubaczowie 

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa 

           i Ochrony Środowiska 

 

 

Wniosek 
w sprawie wyłączenia z produkcji gruntów rolnych 

 

Proszę o wyłączenie trwale/nietrwałe* gruntów klasy** …………………… o powierzchni 

…..…......... m2 z produkcji rolnej przeznaczonych pod /roz/budowę………………………, 

położonych w…………….................…. gmina………......…........ul…………. ………………, 

oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka/i/ o nr ewid. 

…………………………………..stanowiących własność........................................................... 

Zgodnie z wypisem z obowiązującego planu miejscowego/decyzją o warunkach zabudowy** 

z dnia …………………….. nr ……………………………………… wydanym/ą/ przez……. 

…………………………………………..…………….. wskazany teren przeznaczony jest pod 

…………………………………………......................................................................................, 

a zgoda na przeznaczenie gruntów na cele nierolnicze wydana została przez***……………… 

...………………………………………………………...……….. w dniu …………………….. 

nr ……………………………………….. Jednocześnie informuję, że jestem**/nie jestem **  

posiadaczem gospodarstwa rolnego na terenie gminy……………… o pow.…...............…....ha.  

Powyższy obiekt budowlany usytuowany będzie w konturze Bp, uwidocznionym na mapie 

uzupełniającej do wyłączenia gruntów z produkcji rolnej. 

 

 

 

..…………………… 
czytelny podpis wnioskodawcy 

 
 

 

 
_____________________________ 

   * niepotrzebne skreślić 

 ** podać wszystkie klasy bonitacyjne wchodzące w skład wyłączanych gruntów 
***wypełnić w przypadku uzyskania innej, niż określona we wniosku zgody 

 

 
 

Wykaz załączników  

        (odwróć) 
 

 

 



ZAŁĄCZNIKI: 

 
Decyzja ostateczna o warunkach zabudowy (w przypadku kopii każdy ze stron musi być   

uwierzytelniona),  

 Mapa uzupełniająca do wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, 

Wykaz zmian gruntowych (stan dotychczasowy, stan nowy- opatrzony podpisem uprawnionego geodety  

wraz z pieczęcią PODGiK), 

Projekt zagospodarowania działki wraz ze sporządzoną legendą oraz szczegółowym bilansem  

działki, opatrzony podpisami), 

 W przypadku gdy inwestorem jest osoba nie będąca właścicielem nieruchomości, dodatkowo 

pisemna zgoda właściciela na dysponowanie tą nieruchomością na cele budowlane 
(upoważnienie), 

Zaświadczenie o posiadanym gospodarstwie rolnym- nakaz płatniczy (w przypadku kopii, 

uwierzytelniony nakaz płatniczy), 

 Dowód wpłaty opłaty skarbowej za pełnomocnictwo 17 zł (w przypadku udzielonego 

pełnomocnictwa). 

 

 

 

DODATKOWE INFORMACJE: 

 
 Gospodarstwo rolne- zgodnie z art. 2. ust. 1 ustawy o podatku rolnym z dnia 15 listopada 

1984 r., za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów o łącznej powierzchni przekraczającej 

1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiący własność lub znajdujących się  

w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nie 

posiadającej osobowości prawnej.  

 

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwane dalej ,,RODO” 

oświadczam, że zostałem(-am) poinformowany(-a) i zrozumiałem(am), że: 

1. Administratorem moich danych osobowych jest Starosta Lubaczowski z siedzibą  

w Lubaczowie, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów. 

2. Z administratorem danych osobowych mogę się kontaktować poprzez adres mailowy: 

starostwo@lubaczow.powiat.pl lub pisemnie na adres: ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów. 

3. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można 

kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz 

korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres mailowy: 

justyna@ciechanowski.net.pl, pisemnie na adres: ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów. 

4. Zebrane dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego 

ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 c) RODO), wykonania zadania realizowanego 

w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 

administratorowi (art. 6 ust. 1 e) RODO), realizacji zawartych umów (art. 6 ust. 1 b) 

RODO). 

5. Odbiorcami moich danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 

uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub podmioty świadczące 

usługi na rzecz administratora na podstawie umowy powierzenia. 



6. Dane osobowe będą przetwarzanie przez okres uiszczenia opłaty rocznej tj. 10 lat w 

przypadku trwałego wyłączenia. Natomiast w przypadku nietrwałego wyłączenia przez 

okres tego wyłączenia, nie dłużej jednak niż przez 20 lat od chwili wyłączenia tych 

gruntów z produkcji. Ponadto, moje dane osobowe przechowywane będą przez okres 

wskazany przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną, jednolitym rzeczowym 

wykazem akt oraz instrukcją archiwalną oraz w oparciu o uzasadniony interes 

realizowany przez administratora. 

7. Posiadam prawo do: żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia 

zgody w dowolnym momencie. 

8. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, 

przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

9. Podanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO we wniosku  

o wydanie decyzji zezwalającej na trwałe wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów 

rolnych, wynika z obowiązku zawartego w przepisach powszechnie obowiązujących,  

a konsekwencją niepodania tych danych osobowych może być np. odmowa przyjęcia 

oświadczenia. 

10. Moja dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 

11. Moje dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji 

międzynarodowej. 

 

 

……………………………. 
                                                                                                                      (data i podpis) 


