....................................................
(data i miejsce złożenia wniosku)

…...........................................................
(Wnioskodawca/y)

…............................................................
(Adres zamieszkania)

…...........................................................
(Telefon)

Prezydent Miasta Chełm

WNIOSEK
O WYŁĄCZENIE GRUNTÓW Z PRODUKCJI ROLNICZEJ

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych
i leśnych (Dz. u. z 2017 r, poz. 1161) wnoszę o wydanie decyzji zezwalającej na wyłączenie
z produkcji rolniczej …......m² gruntu, stanowiącego własność położoną w Chełmie przy
ul. …........................... wykazaną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr ewid.
….................. obręb …....., będącego użytkiem rolnym klasy ….....pochodzenia (mineralnego –
organicznego*) w celu budowy..................................................
Powyższa inwestycja jest zgodna z obowiązującymi
zagospodarowania przestrzennego Miasta Chełm.

ustaleniami

miejscowych

planów

Załączniki:
1. Wypis z rejestru gruntów.
2. Projekt zagospodarowania działki z bilansem terenu do wyłączenia.
3. Oświadczenie o aktualnej cenie wolnorynkowej 1 m² gruntu wnioskowanego do wyłączenia.
4. Opinia dotycząca pochodzenia gleb.

…...............................................
(Podpis Wnioskodawcy)
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Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia 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 (RODO), informujemy, iż:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Chełm
z siedzibą: 22-100 Chełm, ul. Lubelska 65, adres e-mail: info@umchelm.pl, tel. 82 565 20 70.
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust.1
lit. c RODO i ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych w celu
wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej.
Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest wykonanie zadania
realizowanego w zakresie wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej.
Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie to: 22-100 Chełm,
ul. Lubelska 63, pok. 9, adres e-mail: waldemar.korcz@umchelm.pl, tel. 82 565 26 06.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres lat 10 (kat. B-10).
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia
zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana
zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego
rozporządzenia RODO.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne lecz brak podania danych
osobowych będzie skutkował brakiem możliwości załatwienia zgłoszonej sprawy.
Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane wyłącznie instytucjom
i organom do tego uprawnionym.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany lecz nie będą
profilowane.
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