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Starosta Sochaczewski

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 65, 96-500 Sochaczew
Sekretariat: tel. 046 864-18-40, faks 864-18-71
e-mail: starostwo@powiatsochaczew.pl
www.powiatsochaczew.pl





					          ……………………………………, dnia …….................
							(miejscowość)                                       (data)

………………………………………………………..  
………………………………………………………..  
                              Imię i nazwisko lub nazwa wnioskodawcy
…………………………………………………………
…………………………………………………………
                 adres zamieszkania lub siedziba firmy

………………………………………………………...
                                                 numer telefonu					
Starosta Sochaczewski
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami
ul. Piłsudskiego 65, 96-500 Sochaczew
						
                                                             W N I O S E K

	W związku z art. 20 ust. 6 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U z 2017 r. poz. 1161 ze zm.) zwracam się z prośbą o przekazanie na rzecz

………………………………………………………………………………………………………........
                                               (imię i nazwisko/nazwa podmiotu, adres)
praw i obowiązków wynikających z decyzji Starosty Sochaczewskiego z dnia …………………………….
znak : ………………………………………, określającej warunki rekultywacji (tj. osobę obowiązaną do rekultywacji, kierunek rekultywacji, zakres i sposób rekultywacji, termin zakończenia rekultywacji) gruntów na działce/kach oznaczonej/nych numerami ewidencyjnymi …………………………………, obręb geodezyjny ……………………………………, gmina …………………………………………. o powierzchni …………………. .
	Jednocześnie oświadczam, iż daję rękojmię prawidłowego wykonania prac rekultywacyjnych określonych w w/w decyzji Starosty Sochaczewskiego.

					UZASADNIENIE
	Niniejszym wyjaśniam, iż ……………………………………………………………….................
………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
(podać przyczyny wystąpienia z wnioskiem o przekazanie praw i obowiązków np.: nabycie ternu nieruchomości, przeniesienie koncesji na wydobywanie kruszywa, itp. )



      …………………………………………
 
                                                                                                                    (podpis inwestora/wnioskodawcy)

Załączniki:
Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł.
	Pełnomocnictwo – w przypadku gdy strona działa przez pełnomocnika (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia) wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej (17 zł).

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Rz. UE L 119 z 04.05.2016 ) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do realizacji niniejszego wniosku.

			                                               ………………………..     ………………………..
								        (data)                                                   (podpis)


Zgodnie z art. 12,13 i 14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej Rozporządzeniem z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Starosta Powiatu Sochaczewskiego z siedzibą w Sochaczewie przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 65;
2. Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Sochaczewie jest p. Lesław Siergiej, tel 46 864 18 81, e-mail lsiergiej@powiatsochaczew.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań ustawowych na podstawie ustawy o samorządzie powiatowym, Kodeksu postępowania administracyjnego i innych przepisów prawa niezbędnych do realizacji zadań ustawowych;
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy i podmioty na podstawie przepisów prawa;
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych, rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.), licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania ( jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia;
9. Podanie prze Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia;

