
Wójt Gminy Wola Krzysztoporska ogłasza:

III przetarg ustny ograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości 

położonej w obrębie Stradzew:

Nr

ewidencyjny

działki

Powierzchnia

działki [ha]

Opis

nieruchomości

Cena wywoławcza

nieruchomości 

[zł]

Wadium 

[zł]

Nr KW

77 1,7710 grunty rolne 84 200 zł 4 500,00

PT1P/00105250/9 brak planu
miejscowego 
oraz decyzji 
o warunkach

zabudowy

zwolnione z VAT

Działka  przeznaczona  do  sprzedaży na  podstawie  Zarządzenia  Wójta  Gminy Wola
Krzysztoporska nr 11/21 z dnia 22 stycznia 2021 roku.

Przedmiotowa działka jest niezabudowana, nieużytkowana i nieogrodzona w kształcie
prostokąta. W studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Wola Krzysztoporska znajduje się  w terenie oznaczonym symbolem MN - tereny zabudowy
mieszkaniowo-usługowej  i zagrodowej  o niskiej  intensywności  oraz  R  -  tereny  rolnicze  na
glebach IV-VI klasy bonitacyjnej. Posiada bezpośredni dostęp do drogi asfaltowej oznaczonej
numerem  ewidencyjnym  działki  nr  193,  będącej  własnością  Powiatu  Piotrkowskiego.  Na
działce brak przyłączy. Infrastruktura przebiega w drodze lokalnej oraz w działkach sąsiednich
– wodociąg wiejski, enn.

Pierwszy przetarg ustalony na 11 maja 2021 roku nie odbył się ze względu na brak
ofert spełniających wymogi formalne.

Drugi przetarg ustalony na 23 lipca 2021 roku nie odbył się ze względu na brak ofert
kupna.

Przetarg odbędzie się 12 października 2021 roku o godzinie 11.00 w siedzibie
Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska, pokój nr 5, na parterze.

Przetarg  jest  ważny  bez  względu  na  liczbę  uczestników,  jeżeli  przynajmniej  jeden
uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości
postąpień decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1%
ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby, które  spełniają warunki określone w art.  6
ustawy  z  dnia  11  kwietnia  2003  roku  o  kształtowaniu  ustroju  rolnego  (Dz.  U.  
z 2020 r. poz. 1655 z późn. zm.), oraz przedłożą komisji przetargowej przed przetargiem
dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do nabycia ww. nieruchomości rolnej,
o których mowa w art. 7 cytowanej ustawy. Zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy o kształtowaniu
ustroju  rolnego  Krajowemu  Ośrodkowi  Wsparcia  Rolnictwa  przysługuje  prawo  pierwokupu
przedmiotowej nieruchomości.

PRZETARG OGRANICZONY JEST DO ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH. 



Jeżeli  nabywana  nieruchomość  rolna  ma  wejść  w  skład  wspólności  majątkowej
małżeńskiej wystarczające jest, gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków.

Działka 77 w obrębie Stradzew stanowi grunt rolny. W związku z zapisami ustawy  
z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1655 z późn.
zm.) nabywcą przedmiotowej nieruchomości rolnej może być rolnik indywidualny spełniający
warunki określone w ww. ustawie. Zgodnie z art. 40 ust 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) przetarg ograniczony
organizuje się jeżeli warunki przetargowe mogą być spełnione tylko przez ograniczoną liczbę
osób.

Osoby  zamierzające  uczestniczyć  w  przetargu  powinny  złożyć  następujące
dokumenty:

1. Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu zgodnie z Załącznikiem nr 1; 
2. Oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz łącznej powierzchni

użytków  rolnych  w  danej  gminie  wchodzących  w  skład  gospodarstwa  rodzinnego,
zgodnie z Załącznikiem nr 2;

3. Oświadczenie  o  łącznej  powierzchni  użytków  rolnych  stanowiących  własność,
użytkowanych wieczyście  będących w samoistnym posiadaniu,  dzierżawionych  przez
rolnika indywidualnego, zgodnie z Załącznikiem nr 3;

4. Oświadczenie o posiadaniu kwalifikacji rolniczych, zgodnie z Załącznikiem nr 4;
5. Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały;
6. Oświadczenie,  że  oferent  wyraża  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  na

potrzeby przetargu na sprzedaż nieruchomości, zgodnie z Załącznikiem nr 5;

nie później  niż  do dnia 28 września 2021r.  do godz.  15.30 za pośrednictwem operatora
pocztowego  (decyduje  data  wpływu  do  urzędu)  lub  osobiście  w  Urzędzie  Gminy  Wola
Krzysztoporska  przy  ul.  Kościuszki  5,  pierwsze  piętro,  pok.  11,  w  zamkniętej  kopercie  z
napisem „Przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości – Stradzew, działka nr 77”.

Lista  osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie  zamieszczona  w Biuletynie
Informacji Publicznej oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń do dnia 05 października  2021 r.

Osoby,  które  w wyżej  wymienionym  terminie  i  miejscu  nie  przedłożą  wymaganych
dokumentów nie zostaną dopuszczone do uczestnictwa w przetargu.

W  przypadku  złożenia  wymaganych  dokumentów,  potwierdzających  spełnienie
warunków do nabycia ww. nieruchomości rolnej, które zawierają drobne braki formalne  (np.
takie  jak:  brak  podpisu,  brak  poświadczenia  za  zgodność  z  oryginałem),  organizator
dopuszcza uzupełnienie ofert w terminie wyznaczonym w wezwaniu.

Termin  złożenia  wniosku  przez  osoby,  którym  przysługuje  pierwszeństwo  
w  nabyciu  przedmiotowej  nieruchomości  na  podstawie  art.  34  ust.  1  pkt  1  i  2  ustawy  
z dnia  21 sierpnia  1997 r.  o  gospodarce nieruchomościami  (Dz.  U.  z  2020 r.  poz.  1990  
z późn. zm.) upłynął w dniu 12 marca 2021 roku.

W przetargu  mogą  brać  udział  osoby  zakwalifikowane do  udziału  w  przetargu,
które wpłacą wadium w podanej wysokości w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy: 

Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej oddział Wola Krzysztoporska 
nr konta 10 8973 0003 0010 0200 1496 0012   do dnia 07 października 2021 roku 
tytułem: „Wadium – Stradzew, działka nr 77”.



  Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie
później niż przed upływem 3 dni od odwołania lub zamknięcia przetargu na konto wskazane
przez uczestnika przetargu. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który
przetarg wygrał, zalicza się   na poczet nabycia nieruchomości. Wadium nie ulega zwrotowi  
w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy. 

Warunkiem udziału  w  przetargu  jest  przedłożenie  przez  uczestnika  przetargu
Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:
- w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) – dowodów
tożsamości, a  pozostających  w  związku  małżeńskim  nie  posiadających  rozdzielności
majątkowej,  do  dokonywania  czynności  przetargowych  konieczna  jest  obecność  obojga
małżonków  lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka zawierającym zgodę
na odpłatne nabycie nieruchomości za cenę ustaloną w przetargu ze środków pochodzących 
z  majątku  wspólnego  z  notarialnie  uwierzytelnionym  podpisem  małżonka  udzielającego
pełnomocnictwa;
-  w  przypadku  osób  prawnych  oraz  innych  jednostek  organizacyjnych  nie  posiadających
osobowości prawnej, a podlegających rejestracji – aktualnego odpisu z rejestru, właściwych
pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot (odpis z rejestru winien
być datowany nie później niż 3 miesiące przed datą przetargu).

Uczestnicy  biorą  udział  w  przetargu  osobiście  lub  przez  pełnomocnika.
Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

Nieruchomość sprzedawana jest  na podstawie  danych ewidencyjnych,  wznowienie  
i okazanie granic na koszt i staraniem nabywcy.

Organizator  przetargu  zastrzega  sobie  prawo  odwołania  przetargu  z  ważnych
powodów, podając jednocześnie przyczynę odwołania przetargu w informacji przekazanej do
publicznej wiadomości w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

Nabywcy nieruchomości  ponoszą wszystkie koszty i  ciężary związane z zawarciem
umowy sprzedaży.

Termin wniesienia ceny sprzedaży: 3 dni przed zawarciem aktu notarialnego.
Przetarg zostanie przeprowadzony na zasadach określonych w rozporządzeniu Rady

Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów
oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490 z późn. zm.).

Niniejsze  ogłoszenie  podlega  publikacji  na  stronie  internetowej  urzędu  (www.  wola-  
krzysztoporska.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, wywieszeniu na tablicy ogłoszeń  
w budynku Urzędu Gminy, a także zostanie przesłane sołtysowi miejscowości Stradzew.

Szczegółowych  informacji  o  przetargu  można  uzyskać  w  siedzibie  tut.  urzędu  
w  pok.  7a  (parter),  w  Woli  Krzysztoporskiej  przy  ul.  Kościuszki  5  lub  telefonicznie  pod  
nr 44 616 39 72.   

Wola Krzysztoporska, dnia 06.09.2021 roku

Sprawę prowadzi:
Aleksandra Robaszek
tel.: 44 6163972
e-mail: a.robaszek@wola-krzysztoporska.pl 

mailto:a.robaszek@wola-krzysztoporska.pl
http://www.wola-krzysztoporska.pl/
http://www.wola-krzysztoporska.pl/
http://www.wola-krzysztoporska.pl/


Załącznik nr 1

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W PRZETARGU
ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Wola Krzysztoporska

......................................................................................................................................................
(imię, nazwisko/firma)

zamieszkały (-ła)/ z siedzibą * w ......................................…………………….…………………..……
                                                                                                                      (adres)

zgłaszam udział  w przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej  
w obrębie  Stradzew, o nr ewid. 77, powierzchnia 1,7710 ha, stanowiącej własność Gminy
Wola Krzysztoporska.

Adres do korespondencji: .......................................................................

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

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

Tel: ..........................................................................

e-mail: ....................................................................

.......................................................................................
(miejscowość, data i podpis)

Klauzula informacyjna

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych,  zwany  dalej  „AD",  jest  Wójt  Gminy  Wola  Krzysztoporska,  ul.
Kościuszki  5,  97-371  Wola  Krzysztoporska,  NIP  771-10-29-208,  REGON  590647902,  e-mail:
sekretariat@wola-krzysztoporska.pl.

2. Inspektorem  ochrony  danych  osobowych,  zwanym dalej  IODO,  jest:  Pani  Kinga  Milczarek,  e-mail:
iod@bodo24.pl 

3. AD przetwarza dane osobowe na podstawie Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej.

4. AD  przetwarza  dane  osobowe  tylko  i  wyłącznie  w  celu  przeprowadzenia  kwalifikacji  oraz
postępowania przetargowego.

5. Podanie danych osobowych jest warunkiem udzielenia odpowiedzi.

6. Kategorie odbiorców przetwarzanych danych osobowych przez AD.

7. Dane osobowe nie będą udostępnione innym podmiotom.

8. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres dwóch lat w Referacie Organizacji i Kadr Urzędu Gminy w
Woli Krzysztoporskiej, a następnie przekazane zostaną do archiwum zakładowego na lat 5 (plus czas
potrzebny na zniszczenie dokumentów).

9. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo:
 dostępu do swoich danych osobowych,
 sprostowania swoich danych osobowych,
 do żądania usunięcia swoich danych osobowych,



 żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych,

 żądać przeniesienia swoich danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych.

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE ROLNIKA INDYWIDUALNEGO O OSOBISTYM PROWADZENIU
GOSPODARSTWA ROLNEGO  (art. 7 ust. 1 w związku z art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia

11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego - Dz. U. z 2020 r. poz. 1655
z późn. zm.) ORAZ O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI UŻYTKÓW ROLNYCH WCHODZĄCYCH

W SKŁAD GOSPODARSTWA RODZINNEGO W DANEJ GMINIE
(art. 7 ust. 5 pkt 2 w związku z art. 5 ust. 1 ww. ustawy) 

- oświadczenie to należy złożyć dla każdej gminy, na terenie której położone jest
gospodarstwo rolne

...................................................................................................................................................................
IMIĘ (IMIONA) I NAZWISKO

..................................................................................................................................................................
ZAMIESZKAŁY (-A).1

..................................................................................................................................................................
LEGITYMUJĄCY (-A) SIĘ                                SERIA I NR                  WYDANYM PRZEZ

.................................................................................................................................................................
NUMER PESEL

OŚWIADCZENIE
Oświadczam,  że  osobiście  prowadzę  gospodarstwo  rolne  przez  okres  co  najmniej
5  lat2  położone  w  miejscowości  ............................................ gminie  .........................................
powiecie  ............................................... woj.  ............................................... o  ogólnej
powierzchni........................... ha.

Powierzchnia użytków rolnych 3 wyżej wymienionego gospodarstwa, których jestem: 
- właścicielem wynosi …………………. ha;
- użytkownikiem wieczystym wynosi …………………. ha;
- samoistnym posiadaczem wynosi ................. ha;
- dzierżawcą wynosi …………………. ha.
Suma użytków rolnych .………………… ha.
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia4

Miejscowość, data...................... Podpis …………………………………….

1.  Zgodnie  z  art.  7  ust.  4  ustawy  z  dnia  11  kwietnia  2003  r.  o  kształtowaniu  ustroju  rolnego  dowodem
potwierdzającym zamieszkanie jest dokument określający zameldowanie na pobyt stały w rozumieniu przepisów o
ewidencji ludności i dowodach osobistych.
2. Zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju
rolnego uważa się, że osoba fizyczna osobiście prowadzi gospodarstwo rolne, jeżeli pracuje w tym gospodarstwie
oraz podejmuje wszelkie decyzje dotyczące prowadzenia działalności rolniczej w tym gospodarstwie przez okres,
co najmniej 5 lat.
3. Zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego przez użytki rolne należy
rozumieć grunty orne, sady, łąki trwałe, pastwiska trwałe, grunty rolne zabudowane, grunty pod stawami, i grunty
pod rowami.  Łączna powierzchnia  użytków rolnych  kandydata  na  nabywcę gruntów Zasobu WRSP nie może
przekroczyć 300 ha (art. 5 ust 1. pkt 2 w/w ustawy). Dowodem potwierdzającym spełnienie tego warunku jest, w
myśl art. 7 ust. 5 pkt 2, oświadczenie nabywcy albo uprawnionego do pierwokupu.



4. Oświadczenie nabywcy, zgodnie z art. 7 ust. 5a w/w ustawy „Osoba, która złożyła nieprawdziwe oświadczenie,
podlega odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia”.
Oświadczenie nabywcy, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. W
przypadku, gdy rolnik posiada gospodarstwo rodzinne, położone na terenie więcej niż jednej gminy, oznacza to, iż
wymagane jest oświadczenie z każdej gminy, na terenie której położone jest to gospodarstwo (z każdej gminy
wymienionej w oświadczeniu zawartym w Załączniku 2)

Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI UŻYTKÓW ROLNYCH
STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ, UŻYTKOWANYCH WIECZYŚCIE, BĘDĄCYCH

W SAMOISTNYM POSIADANIU, DZIERŻAWIONYCH PRZEZ ROLNIKA
INDYWIDUALNEGO1

 (art. 7 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu
ustroju rolnego - Dz. U. z 2020 r. poz. 1655 z późn. zm.)

(dotyczy wszelkich nieruchomości rolnych niezależnie od miejsca ich położenia i liczby gospodarstw)

...............................................................................................................................................................
IMIĘ (IMIONA) I NAZWISKO

...............................................................................................................................................................
ZAMIESZKAŁY (-A)

................................................................................................................................................................
LEGITYMUJĄCY (-A) SIĘ                                             SERIA I NR                                            WYDANYM PRZEZ

................................................................................................................................................................
NUMER PESEL

OŚWIADCZENIE2

Oświadczam, że jestem właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem,
dzierżawcą niżej wymienionych nieruchomości rolnych3:

Miejscowość, data ........................................................ Podpis ...........................................................

1 W przypadku, gdy rolnik posiada gospodarstwo rodzinne, położone na terenie więcej niż jednej gminy na terenie której położone
jest to gospodarstwo).
2 Oświadczenie to nie wymaga poświadczenia przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta).
3  Przy  ustalaniu  powierzchni  nieruchomości  rolnych,  będących  przedmiotem  współwłasności  uwzględnia  się  powierzchnię
nieruchomości  rolnych  odpowiadających  udziałowi  we współwłasności  takich  nieruchomości,  a  w przypadku  współwłasności
łącznej  uwzględnia  się  łączną  powierzchnię  nieruchomości  rolnych  stanowiących  przedmiot  współwłasności.  Stosuje  się



odpowiednio  do ustalania  powierzchni  nieruchomości  rolnych będących przedmiotem współposiadania  na podstawie  umowy
dzierżawy.
4 Zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego przez użytki rolne należy rozumieć grunty orne, sady, łąki trwałe,
pastwiska trwałe, grunty rolne zabudowane, grunty pod stawami, i grunty pod rowami.

Załącznik nr 4
OŚWIADCZENIE O POSIADANIU KWALIFIKACJI ROLNICZYCH
(art. 7 ust. 8 w związku z art. 6 ust. 2 pkt 2, ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r.

o kształtowaniu ustroju rolnego Dz. U. z 2020 r. poz. 1655 z późn. zm.)

...............................................................................................................................................................
IMIĘ (IMIONA) I NAZWISKO

...............................................................................................................................................................
ZAMIESZKAŁY (-A)

................................................................................................................................................................
LEGITYMUJĄCY (-A) SIĘ                                      SERIA I NR                                            WYDANYM PRZEZ

................................................................................................................................................................
NUMER PESEL











Załącznik nr 5

OŚWIADCZENIE

osoby fizycznej uczestniczącej w przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr
działki 77 o powierzchni 1,7710 ha położonej w obrębie Stradzew

.......................................................................................................................................
IMIĘ (IMIONA) I NAZWISKO

.......................................................................................................................................
ZAMIESZKAŁY(A)

......................................................................................................................................
LEGITYMUJĄCY(A) SIĘ DOWODEM OSOBISTYM          SERIA I NUMER 

......................................................................................................................................
WYDANYM PRZEZ

......................................................................................................................................
NUMER PESEL

1. Oświadczam, że zapoznałem(am) się z przedmiotem przetargu.
2. Oświadczam, że zapoznałem(am) się z treścią ogłoszenia przetargu.
3. Oświadczam,  że  wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  zgodnie  z

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.,
w  zakresie  niezbędnym  do  przeprowadzenia  kwalifikacji  oraz  postępowania
przetargowego.

4. Wypełniając  obowiązek  informacyjny  wynikający  z  art.  13  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)
(Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), informuję, że:

a) Administratorem  Pani/a  danych  osobowych,  zwany  dalej  „AD”,  jest  Wójt  Gminy Wola
Krzysztoporska,  ul.  Kościuszki  5,  97-371  Wola  Krzysztoporska,  NIP  771-10-29-208,
REGON 590647902, tel. 44 6163961, e-mail: sekretariat@wola-krzysztoporska.pl

b) inspektorem ochrony danych osobowych, zwanym dalej  IODO, jest: Kinga Milczarek, e-mail:
iod@bodo24.pl

c) AD przetwarza dane osobowe na podstawie zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
d) AD  przetwarza  dane  osobowe  tylko  i  w  zakresie  niezbędnym  do  przeprowadzenia

kwalifikacji oraz postępowania przetargowego;
e) podanie  danych  osobowych  jest  dobrowolne -  osoba,  której  dane  dotyczą,  nie  jest

zobowiązana do ich podania jednak wyrażenie przez nią zgody na przetwarzanie danych
osobowych jest warunkiem uczestniczenia w przetargu;

f) kategorie  odbiorców  przetwarzanych danych osobowych  przez  AD:  podmioty  obsługujące
systemy teleinformatyczne Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska,  podmioty  świadczące
usługi  pocztowe  i  kurierskie  na  rzecz  Urzędu  Gminy  Wola  Krzysztoporska,  strony
postępowania, biegli w sprawie;
g) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie w

celu określonym w punkcie 3;
h) dane  osobowe będą  przetwarzane  przez  okres  niezbędny  do  zakończenia  sprawy,  po

czym dane będą przechowywane w Referacie Budownictwa i Nieruchomości Gminy Wola
Krzysztoporska przez dwa lata, licząc od pierwszego stycznia roku następującego po roku

mailto:iod@bodo24.pl
mailto:sekretariat@wola-krzysztoporska.pl


zakończenia  sprawy,  po  upływie  tego  okresu  zostaną  przekazane  do  archiwum
zakładowego gdzie będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 

i) osoba, której dane dotyczą, ma prawo:
- dostępu do swoich danych osobowych,
- sprostowania swoich danych osobowych,
- do żądania usunięcia swoich danych osobowych,
- żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
- sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
- żądać przeniesienia swoich danych osobowych,
-  wniesienia  skargi  do  organu nadzorczego,  do wycofania  zgody (wycofanie  zgody nie
wpływa na  zgodność  z  prawem przetwarzania,  którego  dokonano  na podstawie  zgody
przed jej wycofaniem).

Miejscowość, data …………………................................... 

Czytelny podpis osoby, której dane dotyczą ............................................................................


