
 
 

....................................................................     …………………………………… 
(wnioskodawca/pełnomocnik)        miejscowość, data 

…………………………………………… 
Adres zamieszkania lub siedziba (miejscowość / ulica) 

…. - ……  ………………………………. 
(kod)   (poczta) 
 

…………………………………………… 
 (numer telefonu)* 

STAROSTA OSTROŁĘCKI 

 

Wydział Geodezji 
ul. Gen. E. A. Fieldorfa „Nila” 15 
07-410 Ostrołęka 

 

 

WNIOSEK O WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI UŻYTKÓW ROLNYCH 
 

1. Oznaczenie gruntu rolnego objętego wnioskiem o wyłączenie z produkcji 

Miejscowość (obręb ewidencyjny): ………………………… Gmina: ………………………......................... 

Nr działki: …………………………………….. 

− użytek i klasa …………………………. powierzchnia do wyłączenia:…………………………………………. 

       (powierzchnię do wyłączenia należy podać z dokładnością do 1 m2 lub 0,0001 ha) 

2. Uzasadnienie wyłączenia gruntu rolnego z produkcji (zaznaczyć właściwe): 

 budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego,  

 budowa budynku wielorodzinnego – ilość lokali: ………………………………………………………………. 

 inny (podać jaki): ……………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Teren wskazanej nieruchomości gruntowej objęty jest miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego gminy …………………., zatwierdzonym uchwałą  

nr ………………………... Rady ………………………………… z dnia ……………………….., w którym określono 

dla niego przeznaczenie pod …………………………………………………………………………………………………. 

4. Teren wskazanej nieruchomości objęty jest decyzją o warunkach zabudowy nr …………….., 

wydaną przez ……………………………….……… z dnia ………………, w której ustalony został sposób 

zagospodarowania terenu polegający na możliwości realizacji inwestycji polegającej  

na …………………………………………………………………………………............................................................ 

    

W załączeniu: 
 Projekt zagospodarowania działki lub terenu na podkładzie mapy zasadniczej lub ewidencyjnej 

z wyraźnie zaznaczonym obrysem powierzchni gruntu przeznaczonego do wyłączenia. 

 Bilans powierzchni terenu przeznaczonego do wyłączenia (z dokładnością do 1 m2 lub 0,0001 ha). 

 Opcjonalnie – kserokopia wyrysu i wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
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 Przy braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obowiązkowo – ostateczna 
decyzja o warunkach zabudowy. 

 W przypadku wniosku składanego przez pełnomocnika w imieniu wnioskodawcy należy dołączyć 
oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z dowodem zapłaty opłaty 
skarbowej za udzielone pełnomocnictwo w wysokości 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa 
(z opłaty skarbowej zwolnione jest pełnomocnictwo udzielne m.in. małżonkowi, wstępnemu, 
zstępnemu lub rodzeństwu). 

 Gdy działka jest własnością kilku osób, a wnioskodawcą jest tylko jedna z nich należy dołączyć 
pisemne zgody pozostałych współwłaścicieli na wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej pod 
planowaną inwestycję. 

 
 

 
 
 
 

……………………………………………………………….. 
        (czytelny podpis wnioskodawcy / pełnomocnika) 

 
 
 
 
 
 
 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że: 
1. administratorem Państwa danych osobowych jest: Starostwo Powiatowe w Ostrołęce, adres: pl. Gen. J. 

Bema 5, 07-410 Ostrołęka; 
2. administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować  

w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej:  
kancelaria@powiatostrolecki.pl;  

3. administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. w celu 
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, co wynika z ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie powiatowym oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego; 

4. dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, 
a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych  
w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, 
zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych); 

5. administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej; 

6. mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora. 
 

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że: 
1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, tj. z ustawy  

z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz z Rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 7 grudnia 1999 r.; 

2. przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia 
przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

3. w przypadku realizacji zadań ustawowych podanie danych jest obligatoryjne, w pozostałych przypadkach 
podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Konsekwencją niepodania danych będzie odmowa 
załatwienia sprawy przez administratora; 

4. administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe. 

 


