
 

 

..……………………………………………………………………. 

……….......................................................................................... PESEL 

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

(wnioskodawca/y) 

Adres -                 ................................................................................... 

Adres do korespondencji   -                  .................................................................................. 

REGON ..................................................  NIP ................................................................................ 

Numer telefonu kontaktowego do godz. 15.30 .................................................................................. 

Adres poczty elektronicznej (e-mail)* ………………………………………………………………………. 

 

 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ 

61-655 Poznań, ul. Gronowa 20 

 

 

WNIOSEK 

o przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów 

Proszę o przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów nieruchomości położonej  

w Poznaniu przy ulicy: ................................................................................. nr ...................................... 

stanowiącej działkę/ki nr ...................................................................................  

na arkuszu mapy …………………………………..  w obrębie nr ...................... księga wieczysta nr 

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

Uzasadnienie wniosku: 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

Przedkładam następujące załączniki: 

• kopię ostatecznej decyzji właściwego organu zezwalającej na zmianę użytku leśnego na 

rolny, wydanej w trybie art. 13 ustawy o lasach  

• kopię mapy ewidencyjnej z zaznaczeniem obszaru, którego dotyczy wniosek;* 

• ............................................................................     

             

......................................................... 
                              (podpis wnioskodawcy/ów) 

 

 

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku, natomiast ewentualne pozostałe koszty 

postępowania uiszcza się na podstawie postanowienia wydawanego jednocześnie z wydaniem decyzji (informacja 

w karcie informacyjnej procedury). 

* niepotrzebne skreślić                                                       

 

Przed wypełnieniem proszę zapoznać się z kartą informacyjną. 

 

 



 

 

 

 

 

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z 27.04.2016 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 (ogólne rozporządzenie  

o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, informuję, że: 

 

Pana/ Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 

(art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz do wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach 

sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), wynikających z art. 20 ust. 2 w 

związku  

z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. -Prawo geodezyjne i kartograficzne. 

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wniosku. Informujemy, że Administratorem danych jest 

Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ, z siedzibą przy ul. Gronowej 20, 61-655 w Poznaniu. Administrator 

wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować drogą mailową na adres 

iod@geopoz.poznan.pl lub pisemnie na adres ul. Gronowa 20, 61-655 Poznań.  

Dane osobowe po zakończeniu realizacji celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach 

archiwalnych dla dobra publicznego i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji przepisów prawa, a 

udostępnianie danych osobowych odbywa się wyłącznie uprawnionym podmiotom na podstawie przepisów 

prawa, lub zawartych umów powierzenia przetwarzania danych. 

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, lub ograniczenia 

przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.  

 


