
……………………………………, dnia  ………………… r.

Starosta Łęczycki 

WNIOSEK

o przyjęcie dokumentacji geologicznej, hydrogeologicznej lub geologiczno - inżynierskiej

I DANE IDENTYFIKACYJNE INWESTORA LUB PEŁNOMOCNIKA  

Imię i nazwisko / Nazwa

Ulica/Plac* Nr domu: Nr lokalu: 

Miejscowość: Kod pocztowy:

Telefon: 

II DANE IDENTYFIKACYJNE PODMIOTU, KTÓRY SFINANSOWAŁ WYKONANIE DOKUMENTACJI – INWESTORA 
wypełnić w przypadku, gdy z wnioskiem występuje pełnomocnik

Imię i nazwisko / Nazwa

Adres zameldowania lub siedziba Inwestora

Ulica/Plac* Nr domu: Nr lokalu: 

Miejscowość: Kod pocztowy:

III OKREŚLENIE PRZEDMIOTU WNIOSKU (TYTUŁ DOKUMENTACJI)

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

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

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

Załączniki:
Dokumentacja Geologiczna, Dokumentacja Hydrogeologiczna lub Dokumentacja Geologiczno - Inżynierska (4 egz.),     
(w wersji papierowej)
Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej za wydanie decyzji – 10, 00 zł
OPCJONALNIE : Opłata skarbowa za każdy dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury– 17,00 zł

(Zgodnie  z  art.  33  §  3  ustawy  Kodeks  postępowania  administracyjnego  pełnomocnik  dołącza  do  akt  oryginał  lub  urzędowo
poświadczony odpis pełnomocnictwa. Urzędowego poświadczenia może dokonać notariusz)
Informacja  o prawach jakie  przysługują wnioskodawcy od nieruchomości  gruntowych w granicach,  których mają  być wykonane roboty
geologiczne – w przypadku, gdy nie jest ona zawarta w Projekcie robót
Inne – opcjonalnie …………………………………………………………………………………

(*) – niepotrzebne skreślić

...................................................................................
/czytelny podpis i data/

OPŁATA SKARBOWA WINNA BYĆ WNIESIONA NA KONTO GMINY – MIASTO ŁĘCZYCA:
NR 04124025391111001061020945 

UWAGA:  DO WNIOSKU NALEŻY DALĄCZYC PODPISANĄ INFORMACJĘ O 
PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – strona 2



Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z artykułem 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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),
Starosta  Powiatu  Łęczyckiego  spełnia  obowiązek  informacyjny  przekazując  Państwu
poniższej dane:

Administratorem Państwa danych osobowych jest: 
Starosta  Łęczycki,  Pl.  Kościuszki  1,  99-100  Łęczyca,  tel:  23887200,  fax:  27213217,  
e-mail: sekretariat@leczyca.pl .
Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iod@leczyca.pl.
Celem przetwarzania danych jaki realizuje Administrator jest prowadzenie spraw będących 
w kompetencjach Starosty Łęczyckiego.
Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż na podstawie przepisów prawa.
Dane nie będą przekazywane do Państw trzecich.
Dane osobowe będą przetwarzane przez 5 lat.
Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 88 ust. 1, 93 ust. 3 ustawy z dnia 9
czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2017 r., poz. 2126).
Jednocześnie posiadają Państwo możliwość dostępu i aktualizacji podanych danych.
Przysługuje Państwu prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo
do  wniesienia  sprzeciwu  wobec  przetwarzania,  a  także  prawo  do  przenoszenia  danych.  
Z przysługujących praw mogą Państwo skorzystać kontaktując się przez podane wyżej dane.
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie  danych  jest  dobrowolne,  jednak  niezbędne  do  zrealizowania  celu.  W  ramach
realizowanego przetwarzania nie występuje profilowanie.

Z powyższymi informacjami zapoznałam(łem) się i je rozumiem. 

………………………………………………………………………………………………..
(czytelny podpis osoby lub osób informowanych)




	WNIOSEK

