ZARZĄDZENIE NR 178/2021
STAROSTY KIELECKIEGO
z dnia 8 października 2021 r.
w sprawie: zasad udzielania przez Starostę Kieleckiego upoważnień do wykonywania czynności
klasyfikatora gleboznawczej klasyfikacji gruntów na terenie powiatu kieleckiego.
Na podstawie: art. 7d ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo Geodezyjne
i Kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 ze zm.) oraz § 5 ust.2 rozporządzenia Rady Ministrów z
dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów
(Dz. U. poz. 1246) zarządza się, co następuje:
§1
Określa się zasady wydawania przez Starostę Kieleckiego klasyfikatorom upoważnień
do wykonywania czynności gleboznawczej klasyfikacji gruntów na terenie powiatu kieleckiego,
zwanych dalej „upoważnieniami”.
§2
W celu uzyskania upoważnienia kandydat powinien złożyć wniosek o wydanie upoważnienia według
wzoru stanowiącego załącznik do zarządzenia. Jeżeli wniosek składany jest przez kandydata pierwszy
raz, należy do niego dołączyć:
1) kopię dyplomu ukończenia przez kandydata kursu w zakresie gleboznawstwa lub
gleboznawczej klasyfikacji gruntów lub też ukończenia studiów podyplomowych
w zakresie gleboznawstwa lub gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
2) wykaz przynajmniej 10 prac klasyfikacyjnych wykonanych przez kandydata na terenie
powiatu kieleckiego lub zaświadczenie właściwego starosty o prawidłowym wykonaniu przez
kandydata przynajmniej 10 prac klasyfikacyjnych na terenie innego powiatu, lub
zaświadczenie pracodawcy potwierdzające przynajmniej trzyletni okres praktyki przy
wykonywaniu prac klasyfikacyjnych.

1.
2.
3.
4.

§3
Starosta weryfikuje wniosek i załączone dokumenty, a w przypadku pozytywnego wyniku
weryfikacji wydaje w formie pisemnej upoważnienie.
W przypadku negatywnej weryfikacji wniosku o wydanie upoważnienia, Starosta informuje
kandydata o odmowie wydania upoważnienia uzasadniając przyczyny odmowy.
Upoważnienia udziela się oddzielnie do każdego prowadzonego przez Starostę Kieleckiego
postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów.
Upoważnienie wydane przez Starostę Kieleckiego może zostać cofnięte dla klasyfikatora, gdy
Starosta stwierdzi rażące naruszenie zasad przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji
gruntów.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
STAROSTA
Mirosław Gębski

Załącznik do zarządzenia nr 178/2021
Starosty Kieleckiego z dnia 8 października 2021 r.

……………………,dnia…………

…………………………………………….
imię i nazwisko
…………………………………………….
adres do korespondencji
…………………………………………….
numer telefonu

Starosta Kielecki
ul. Wrzosowa 44
25-211 Kielce
WNIOSEK
o nadanie upoważnienia dla klasyfikatora
Wnoszę o nadanie upoważnienia do wykonywania czynności związanych z klasyfikacją gleboznawczą
gruntów przeprowadzanych w związku z postępowaniem administracyjnym znak:
……………………………., dotyczącym działki(-ek) nr ……………………… położonej(-ych) w obrębie
ewidencyjnym …………………….. w gminie ……………………..
Do wniosku dołączam następujące dokumenty:
1………………………………………………..
2………………………………………………..
3………………………………………………..
4………………………………………………..
5………………………………………………..

Zobowiązuje się powiadomić Starostę Kieleckiego o okolicznościach uzasadniających odwołanie
upoważnienia.
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia
i nazwiska, adresu do korespondencji i numeru telefonu, celem przeprowadzenia postępowania o
nadanie upoważnienia.

Oświadczam, że zostałem poinformowany, że:
1. administratorem danych osobowych jest STAROSTA KIELECKI z siedzibą przy ul. Wrzosowej
44, 25-211 Kielce, kontakt email: kancelaria@powiat.kielce.pl
2. administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można
się kontaktować w sprawie swoich danych osobowych, kontakt email: iodo@powiat.kielce.pl
3. dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających z ustawy
z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks Postępowania Administracyjnego - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
4. dane osobowe przechowywane będą przez czas wymagany przepisami o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach – 10 lat.
5. każda osoba posiada prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania - w ramach dopuszczonych przepisami prawa
6. każda osoba posiada prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale
cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.
7. w związku z przetwarzaniem każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
8. administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych zawartych w piśmie do państwa
trzeciego ani do organizacji międzynarodowych
9. dane osobowe zawarte w piśmie zostaną ujawnione jedynie organom upoważnionym do
tego przepisami prawa

…………………………………………….
(data, podpis kandydata do upoważnienia)

