Nr sprawy..................................................

Dane wnioskodawcy

Koło, dn.....................
(imię i nazwisko lub nazwa firmy)

(adres)

(kontakt)

STAROSTWO POWIATOWE W KOLE
Wydział gospodarki Nieruchomościami
ul. Sienkiewicza 21/23
62-600 Koło

WNIOSEK
DOTYCZĄCY WYŁĄCZENIA GRUNTÓW Z PRODUKCJI ROLNICZEJ
Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych
w związku z planowaną inwestycją polegającą na.........................................................................................

na terenie działki położonej w obrębie..................................................... , gmina...................................... ,

oznaczonej działką o nr ew.............................................................. , o pow.............................................. ha,
będącej własnością....................................................................................................................................... ,

wnoszę o wydanie decyzji w przedmiocie wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów rolnych o powierzchni
...................... ha, stanowiących użytki rolne klasy.............................

W przypadku gdy inwestycja nie wymaga wyłączenia, proszę o wydanie stosownego
zaświadczenia w myśl art. 217 § 2 pkt 2 oraz art. 218 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postępowania administracyjnego.
Wydany dokument stanowić będzie załącznik do wniosku o pozwolenie na budowę albo
zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych w Wydziale Architektury i Budownictwa w Kole.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i kontaktowych przez
administratora danych osobowych - Starostwo Powiatowe w Kole, w celu kontaktu ze mnq w sprawie oraz że dane
podaję dobrowolnie i zostałem poinformowany o prawie wglgdu do swoich danych i możliwości uzupełnienia,
uaktualnienia, sprostowania czy czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia. Wycofanie
zgody następuje po uprzednim złożeniu wniosku na piśmie do IODO w Starostwie Powiatowym w Kole.
Oświadczam, że został mi przekazany obowiązek informacyjny zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 RODO.

(czytelny podpis)

Załączniki:
1. Kopia mapy do celów projektowych z zaznaczoną inwestycją i powierzchnią wyłączenia.
2. Wypis z planu/studium zagospodarowania przestrzennego gminy lub decyzja o warunkach zabudowy-jedynie
w przypadku wniosku o pozwolenie na budowę w Wydziale Architektury i Budownictwa.
3. Zgoda właściciela na realizację inwestycji - w przypadku, gdy inwestor nie jest właścicielem.
4. Pełnomocnictwo wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej - w przypadku ustanowienia
pełnomocnika.

