
 

DRUK_EGiB_2 
 

WNIOSEK O PRZEPROWADZENIE GLEBOZNAWCZEJ KLASYFIKACJI  GRUNTÓW               

  
   Gd.II.6622.……….………..…………….……… 

 
Radom dn.  ................................................ 

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

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

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

           Imię i nazwisko / Nazwa wnioskodawcy 

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

           Adres zamieszkania / siedziby wnioskodawcy 

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

           Dane kontaktowe: nr telefonu/ adres e-mail 

                   Urząd Miejski w Radomiu 
            Wydział Geodezji 
    

Zwracam się z prośbą o przeprowadzenie dla nieruchomości położonej w Radomiu, przy ulicy 

……………………………………………………….……………………….  obejmującej obszar działki 

oznaczonej Nr …….…………………………… arkusz ..………………….…, obręb 

......…..…………………….... o pow. ……………..…….……… ha: 

□  ponownej gleboznawczej klasyfikacji gruntów (celem sprawdzenia klasy bonitacyjnej 

gleby), * 

□  gleboznawczej klasyfikacji gruntów w związku ze zmianą użytków gruntowych na gruntach 

podlegających klasyfikacji.* 

 

Uzasadnienie:  
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Do przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów wskazuję klasyfikatora: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Oświadczam, że koszty przeprowadzonych czynności klasyfikacyjnych oraz sporządzenie 
dokumentacji ureguluję we własnym zakresie. 
 

      * właściwe zaznaczyć 



 

Do wniosku załączam: 
1. Oświadczenie  klasyfikatora o posiadanych kwalifikacjach/uprawnieniach oraz wyrażeniu zgody na 

przeprowadzenie czynności klasyfikacyjnych - DRUK_EGiB_2A. 
2. Opłatę skarbową od czynności urzędowej (jaką jest wydanie decyzji administracyjnej)  

-  w wysokości 10 zł (cz. I, pkt  53  załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie 
skarbowej). 

 
                                                             

......................................................................................................................... 
                 własnoręczny, czytelny (imię i nazwisko) podpis wnioskodawcy  
 
 
 
KLAUZULA INFORMACYJNA 
 
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)  informuje się, że 
 
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Prezydent Miasta Radomia z siedzibą w Radomiu  

ul. Kilińskiego 30; 
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod.kontakt@umradom.pl; 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu na podstawie  

Art. 6 ust. 1 lit. C ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.; 
4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa; 
5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją 

kancelaryjną; 
6. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania  lub 

ograniczenia przetwarzania; 
7. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; 
8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem: Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku 

Prawo geodezyjne i kartograficzne jest obligatoryjne. 
 


