
Klauzula informacyjna 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, 
że:  
1)  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Lubaczowie 

reprezentowane przez Starostę Lubaczowskiego z siedzibą w Lubaczowie, ul. Jasna 1, 37- 600 
Lubaczów,  

2)     kontakt z inspektorem ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Lubaczowie, z pod adresem 
e-mail: justyna@ciechanowski.net.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora; 

3)   Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wykonywania przez Starostwo 
Powiatowe w Lubaczowie ustawowych zadań publicznych w zakresie gospodarki 
nieruchomościami Powiatu i Skarbu Państwa: 
 przejmowanie mienia Skarbu Państwa na własność Powiatu, tworzenie powiatowego zasobu 

nieruchomości oraz zasobu nieruchomości Skarbu Państwa oraz prowadzenie spraw 

dotyczących gospodarowania zasobem nieruchomości Powiatu i Skarbu Państwa, 

 prowadzenie spraw związanych ustaleniem sposobu i terminu zagospodarowania 

nieruchomości gruntowych, 

 naliczanie i aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu, 

gospodarowanie nieruchomościami lub ich częściami będącymi w bezpośrednim władaniu 

zarządu powiatu, 

  opiniowanie podziału nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa dokonywanych 

z urzędu, 

 prowadzenie postępowania wywłaszczeniowego, 

 przygotowywanie zezwoleń na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomości ciągów 

drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii 

elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, 

naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych 

przewodów i urządzeń jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nie wyraził na to zgody, 

 przygotowywanie zezwoleń na prowadzenie działalności polegającej na poszukiwaniu, 

rozpoznawaniu lub wydobywaniu kopalin stanowiących własność Skarbu Państwa jeżeli 

właściciel lub użytkownik wieczysty nie wyraził na to zgody, przygotowywanie zezwoleń na 

czasowe zajęcie nieruchomości w przypadku siły wyższej lub nagłej potrzeby zapobieżenia 

powstaniu znacznej szkody, 

 prowadzenie spraw związanych ze zwrotem wywłaszczonych nieruchomości, wypłatą 

odszkodowania, w tym także nieruchomości zamiennej oraz  o rozliczeniach z tytułu zwrotu i 

terminach zwrotu, 

 zabezpieczenie wierzytelności Skarbu Państwa przez wpisanie przez sąd w księdze wieczystej 

hipoteki oraz wydawanie zaświadczeń o spłaceniu wierzytelności, 

  podejmowanie czynności związanych z regulacją prawną nieruchomości Skarbu Państwa 

będących w posiadaniu osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych, 

 zaliczanie wartości mienia nieruchomego pozostawionego za granicą na pokrycie opłat za 

użytkowanie wieczyste lub ceny sprzedaży działki budowlanej i położonych na niej budynków 

lub lokali stanowiących własność Skarbu Państwa osobom, które w związku z wojną rozpoczętą 
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1939 r. pozostawili nieruchomości na terenach nie wchodzących w skład obecnego obszaru 

państwa, 

  prowadzenie spraw związanych z orzekaniem o nadaniu na własność nieruchomości, 

 prowadzenie spraw związanych z nieodpłatnym przekazywaniem Polskiemu Związkowi 

Działkowców gruntów Skarbu Państwa przeznaczonych w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego pod pracownicze ogrody działkowe, 

 występowanie do Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa o przekazanie nieodpłatnie 

nieruchomości na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu 

zadań własnych, 

 przygotowywanie na wniosek osób fizycznych decyzji o przekształceniu prawa użytkowania 

wieczystego gruntów Skarbu Państwa w prawo własności, 

 prowadzenie spraw związanych ze stwierdzaniem, o wygaśnięciu dotychczasowych decyzji o 

oddaniu nieruchomości rolnych Skarbu Państwa   w użytkowanie spółdzielniom, osobom 

fizycznym, a także innym niepaństwowym jednostkom organizacyjnym oraz o przekazaniu tego 

mienia do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, 

 prowadzenie spraw dotyczących nieodpłatnego przekazywania Lasom Państwowym gruntów 

wchodzącym w skład zasobu przeznaczonych do zalesienia w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania 

terenu, 

 prowadzenie spraw związanych z nieodpłatnym przyznawaniem na własność działki gruntu i 

działek pod budynkami osobie, która przekazała gospodarstwo rolne Państwu w zamian za 

rentę, 

 ustalenie które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową bądź mienie gromadzkie, 

  ustalenie wykazu osób uprawnionych do udziałów we wspólnocie gruntowej oraz wykazu 

obszarów gospodarstw przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we 

wspólnocie, 

 przygotowywanie decyzji zatwierdzających uproszczone plany zagospodarowania gruntów 

leśnych , lasów i nieużytków przeznaczonych do zalesienia, opracowanych przez organy spółki 

wspólnoty gruntowej, 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz 
przepisów określonych w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz  
w innych regulacjach w szczególności: 

 ustawie z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego,  

 ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, 

 ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, 

 ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym 

Rejestrze Sądowym, 

4)     odbiorcami Pani/Pana 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; 

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej;  

6)     Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie 
z instrukcją kancelaryjną obowiązującą w Starostwie Powiatowym w Lubaczowie oraz w oparciu  
o uzasadniony interes realizowany przez administratora;  

7)    posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych (zgodnie z art. 15 RODO) 
oraz prawo ich sprostowania (zgodnie z art. 16 RODO), usunięcia (zgodnie z  art. 17 RODO) lub 



ograniczenia przetwarzania (zgodnie z art. 18 RODO), prawo do przenoszenia danych (zgodnie  
z art. 20 RODO), prawo wniesienia sprzeciwu (w zgodnie z  art. 21 RODO), prawo do cofnięcia 
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli 
przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem (zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO); 

8)     ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, 
iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

9)  podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie wymaganym w/w ustawami jest 
obligatoryjne, a konsekwencją nie podania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji 
składanych wniosków; 

10) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 

 
 
 
 
 

…………………………………………………….. 
Data i podpis 

 


