
       Bielsko-Biała, dnia ................................... 
 

 .....................................................  
/imię i nazwisko/ 

 

 .....................................................  
 

 .....................................................  
/adres zamieszkania/ 

 

 .....................................................  
/telefon, e-mail/ 

WYDZIAŁ NIERUCHOMOŚCI 

URZĄD MIEJSKI 

W BIELSKU-BIAŁEJ 

PLAC  RATUSZOWY 5 
 

 

WNIOSEK 

o wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej 

 

Proszę o wydanie  decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej 

działki ozn. .................................. o pow. ....................... obręb........................................  

z przeznaczeniem pod: ………………………………………………………………………… 

 

Termin faktycznego wyłączenia gruntu z produkcji  ........................................................................ 

 
/podpis wnioskodawcy/ 

 

 

Ww. decyzja dotyczy użytków rolnych zaliczonych do klas I, II, III, IIIa i IIIb wytworzonych z 

gleb pochodzenia mineralnego i organicznego oraz użytków rolnych klas IV, IVa, IVb, V i VI 

wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego a także gruntów pod stawami rybnymi oraz 

gruntów wymienionych w art. 2 ust. 1 pkt 6-10 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych  
 

Załącznik: 
− oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomości  na cele budowlane. 
− plan zagospodarowania działki uwzględniający powierzchnie do wyłączenia zgodnie  

z projektem zagospodarowania działki wraz z zaznaczonymi użytkami klas gruntu  

i wyliczoną powierzchnią poszczególnych klas do wyłączenia, sporządzony przez osobę  

z odpowiednimi uprawnieniami  budowlanymi. 
− decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania  terenu / jeżeli dotyczy/. 
− mapa do celów projektowych. 
-  zgoda na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej na rzecz wnioskodawcy podpisana 
    przez wszystkich współwłaścicieli. 
-   oświadczenie o wartości nieruchomości: 
    a) dla budynków mieszkalnych w przypadku wyłączeń powyżej 500 m2 
    b) dla wszystkich budynków niemieszkalnych. 



 

 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych  

 
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej, informujemy na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarza-

niem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwane dalej w skrócie „ RODO”:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Bielsko-Biała, z siedzibą 43-300 Bielsko-Biała, Plac Ratuszowy 1. 

2. Z Inspektorem Ochrony Danych, może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący 

sposób:  

o pod adresem poczty elektronicznej: iod@um.bielsko-biala.pl, 

o pisemnie na adres siedziby Administratora, 

o telefonicznie: 33-4971721 

3. Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w związku z realizacją zadania Miasta Bielsko-Biała, określonego przepisami prawa, którego 

dotyczy niniejsza karta usługi. 

4. Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów 

prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okre-

sie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie 

w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 

w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archi-

wów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. 

6. Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do:  

o dostępu do treści swoich danych osobowych, 

o sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, 

o usunięcia swoich danych osobowych, 

o ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 

o przenoszenia swoich danych osobowych, 

o do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, 

o do cofnięcia zgody, 

o wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 

 

 


