
 
 
 
Wniosek do karty GG.I-01. 

…………………………………, dn. ……………… 
(miejscowość,    data) 

 
…………………………………………… 
(imię, nazwisko) 
 
…………………………………………… 
(adres zamieszkania) 
 
…………………………………………… 
(PESEL/NIP) 
 
…………………………………………… 
(numer telefonu) 
        STAROSTA RAWSKI 
        Plac Wolności 1 
        96 – 200 Rawa Mazowiecka 
       

W N I O S E K* 
 

w sprawie przeprowadzenia klasyfikacji gruntów  
 

 
 Działając na podstawie § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia                
12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz.U. z 2012 r. 
poz. 1246) proszę o przeprowadzenie klasyfikacji gruntów działki położonej               
w obrębie …………………………. gm. ……………………………………… oznaczonej 
w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem ………. o pow. ………….. ha. 
 Uzasadnienie:…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
  
 Oświadczam, że poniosę koszty związane z wykonaniem Projektu ustalenia 
klasyfikacji przez biegłego – klasyfikatora  upoważnionego prze Starostę.  
 
 
        …………………………………… 

(podpis)  
 

* podlega opłacie skarbowej. Do wniosku należy dołączyć dowód wniesienia opłaty. 
 
 
Pouczenie: w myśl art. 262  ust. 1 pkt 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, stronę obciążają te 
koszty postępowania, które zostały poniesione w interesie lub na żądanie strony, a nie wynikają 
z ustawowego obowiązku organów prowadzących postępowanie. 
 
Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. 

Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że: 
a) Administratorem danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej z siedzibą przy 

ulicy Pl. Wolności 1 96-200 Rawa Mazowiecka, w imieniu którego działa Starosta Rawski. 
b) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iodo@powiatrawski.pl 
c) Dane osobowe przetwarzane będą w celu założenia konta do Portalu Powiatu działającego w aplikacji 

WEB-owej (Rejestry IntraEWID ), 
d) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody. 
e) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
f) Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest 

dobrowolne. 
g) Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 

mailto:iodo@powiatrawski.pl

