
Mysłowice, dnia ………………………… 

 

 

 

……………………………………………………… 
      (Wnioskodawca) 

……………………………………………………… 

             (Adres) 

……………………………………………………… 

             

……………………………………………………… 

    (telefon kontaktowy) 

 

Urząd Miasta Mysłowice 

        ul. Powstańców 1 

        41-400 Mysłowice 

 

 

WNIOSEK OS-07-01 

w sprawie wydania decyzji o wyłączenie gruntów rolnych z produkcji 

 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………..

adres działki 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………..

numer działki i powierzchnia 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………….. 

powierzchnia wyłączenia gruntu wynikająca z bilansu terenu przeznaczonego do wyłączenia – pkt d informacji 

(podać w zaokrągleniu do pełnych m
2
) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………..

cel wyłączenia gruntu 

Oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-a o tym, że: 

1. Administratorem danych jest Prezydent Miasta Mysłowice z siedzibą w Urzędzie Miasta 

Mysłowice przy ul. Powstańców 1, 

2. Inspektorem danych osobowych jest Marcin Patałąg, numer telefonu: 32 31 71  245,                    

adres e-mail: m.patalag@um.myslowice.pl, 

3. Przekazane przeze mnie dane przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o wyłączenie 

gruntów rolnych z produkcji, 

4. Okres przechowywania danych wynosi 10 lat, 

5. Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich prostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania swoich danych, 

6. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy uznam, że 

przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu 



2 
 

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, 

7. Zobowiązanie do podania danych osobowych wynika z realizacji przepisów ustawy z dnia                    

3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1161 ze 

zmianami). W przypadku odmowy podania danych osobowych, nie będzie możliwości 

rozpatrzenia wniosku. 

 

 

 

 

………………………………………. 

Podpis wnioskodawcy 

 

Informacja dot. załączników 

Do wniosku należy załączyć kopię uwierzytelnionych dokumentów: 

a) Akt notarialny (lub wypis z księgi wieczystej), 

b) Wyrys z mapki zasadniczej (lub ewidencyjnej) z opisem wraz z wykreślonymi granicami użytków                   

i zaznaczeniem granicy działki Wnioskodawcy (1 egzemplarz), 

c) Mapa orientacyjna w skali 1:10 000 z zaznaczona działką, 

d) Plan zagospodarowania działki z bilansem terenu przeznaczonego do wyłączenia (w rozbiciu wg 

klas i użytków) potwierdzony przez architekta-wykonawcę projektu, 

e) decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub opinia o przeznaczeniu terenu 

w planie zagospodarowanie przestrzennego,  

f) oświadczenie o melioracji gruntu, 

g) pełnomocnictwo wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł - w przypadku 

reprezentowania Wnioskodawcy przez pełnomocnika (jeśli dotyczy). 

Wniosek należy złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańca lub przesłać pocztą;  

Wnioskodawca może zasięgnąć informacji pod nr tel. 32 31-71-369 lub bezpośrednio w siedzibie 

Wydziału przy ul. Strumieńskiego 5, II piętro, pok. 3, w poniedziałek w godz. 7:30 – 17:00, we wtorek, 

środę i czwartek w godz. 7:30 – 15:30 oraz w piątek w godz. 7:30 – 14:00. 

 

Opłata skarbowa – wniosek zwolniony z opłaty skarbowej 


