Sławno,dnia...........................roku
nazwisko i imiona......................................................................
adres zamieszkania....................................................................
kod pocztowy ..............................................................
imiona rodziców.......................................................................
nr PESEL..................................................................................
nr i seria dowodu osobistego....................................................

STAROSTA SŁAWIEŃSKI
te. kontaktowy..........................................................................

ul. Sempołowskiej 2a
76-100 Sławno

WNIOSEK
Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 24 lutego 1989 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym
rolników indywidualnych i członków ich rodzin oraz o zmianie ustawy o podatku rolnym (Dz. U. Nr 10 z
1989 r. poz. 53), wnioskuję o nieodpłatne przyznanie na moją/naszą rzecz prawa własności nieruchomości o
powierzchni niezbędnej do korzystania z zabudowań będących moją/naszą własnością/współwłasnością,
usytuowanych na działce nr …........................................... o pow. …..................................., położonej w
gminie …......................., obrębie ….............................
Działka, na której położone są zabudowania, stanowiła część gospodarstwa rolnego przekazanego
przeze mnie/przez mojego poprzednika prawnego* ….......................................................................................
(imię i nazwisko osoby, która przekazała gospodarstwo rolne na rzecz Skarbu Państwa)

za emeryturę/rentę na podstawie decyzji….................................................... z dnia …...................................
Nr ….............................................. w sprawie przekazania gospodarstwa rolnego na rzecz Skarbu Państwa. Z
przekazania na rzecz Skarbu Państwa wyłączono zabudowania położone na przedmiotowej działce, dla
których prowadzona jest księga wieczysta Nr KW …...............................
Złożenie podpisu pod wnioskiem / dokumentem potwierdza jednocześnie zapoznanie się z treścią Klauzuli
informacyjnej dotyczącej ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Sławnie, stanowiącej
załącznik do niniejszego dokumentu.

Do wniosku załączam (odpowiednie zaznaczyć):
 dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji w kwocie 10,00 zł,
 decyzję administracyjną w sprawie przekazania gospodarstwa rolnego na rzecz Skarbu Państwa z
klauzulą ostateczności,
 postanowienie sądu o nabyciu praw do spadku po poprzednim(ich) właścicielu(ach),
 dokumenty stwierdzające następstwo prawne po rolniku, przekazującym gospodarstwo
(wymienić):..............................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
 inne …......................................................................................................................................................
….......................................................
podpis wnioskodawcy/wców

Opłata Skarbowa w wysokości 10,00 zł płatna jest na jego konto Urzędu Miejskiego w Sławnie - Bank Spółdzielczy w
Sławnie nr 65931700020000318320000010.
* - niepotrzebne skreślić

Klauzula informacyjna
dotycząca ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Sławnie
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że z dniem 25 maja 2018r.:
1.

administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Sławnie ul. Sempołowskiej 2a, 76-100 Sławno jest Starosta Sławieński;

2.

w Starostwie Powiatowym w Sławnie powołano Inspektora Ochrony Danych (IODO); dane kontaktowe iodo@powiatslawno.pl, tel. 59 810 64 31; 59 810 64 91;

3.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizowania obowiązków ustawowych Starosty Sławieńskiego i Starostwa Powiatowego w Sławnie zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt c, d, e RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do:
- wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
- ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej;
- wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

4.

odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą tylko podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa;

5.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane i archiwizowane zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem
Akt i z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;

6.

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, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem;

7.

posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO);

8.

podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa. Konsekwencją
niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie realizacji Pani/Pana wniosków – załatwienia sprawy;

9.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

