
……………………………….                     Gryfino, dnia ..…….……………….r. 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 
/imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy - dobrowolnie/ 
 
 

Starostwo Powiatowe w Gryfinie 
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 
i Nadzoru Właścicielskiego 

 
 

WNIOSEK 

o nieodpłatne przyznanie działki dożywotniego użytkowania 

 
 
 Zwracam się z prośbą o nieodpłatne przyznanie na własność nieruchomości gruntowej 

oznaczonej numerem działki ….…..… o pow. ……….. ha, położonej  

w obrębie ewidencyjnym ………..………….……, gmina ……………..………. 

 Powyższa działka została przyznana do bezpłatnego dożywotniego użytkowania  

z tytułu przejęcia na rzecz Skarbu Państwa gospodarstwa rolnego, które stanowiło własność 

……………………………………… 

 Nieruchomość jest …………….…………………………………………………..  

…………………………………………………………………………………………….  

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 
/określić sposób i okres użytkowania nieruchomości, podać stopień pokrewieństwa z osobą uprawnioną/ 
 

 

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

         (podpis wnioskodawcy) 

 
 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH 
 

Administratorem danych osobowych Petentów jest Starosta Gryfiński. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie  
z obowiązującymi przepisami prawa w celu wykonania usługi oraz przez okres wynikający z odrębnych przepisów prawa. 
Podanie danych ma charakter dobrowolny jednak ich niepodanie może uniemożliwić poprawne wykonanie usługi. Petentowi 
przysługuję prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania i poprawiania. Petent ma prawo do usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania i wniesienia skargi do organu nadzorczego 
właściwego dla przetwarzania danych. W celu realizacji przysługujących Petentowi praw powinien się zgłosić do Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie. Petent wyraża zgodę na otrzymywanie od Starostwa Powiatowego w Gryfinie informacji o statusie 
usługi dostępnymi kanałami komunikacji telefonicznej i elektronicznej. 



 
……………………………….                     Gryfino, dnia ..…….……………….r. 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 
/imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy - dobrowolnie/ 
 
 

Starostwo Powiatowe w Gryfinie 
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 
i Nadzoru Właścicielskiego 

 
 

WNIOSEK 

o nieodpłatne przeniesienie prawa własności gruntu pod budynkami, które wchodziły  
w skład gospodarstwa rolnego przekazanego na rzecz Skarbu Państwa  

 

Zwracam się z prośbą o nieodpłatne przeniesienie na własność gruntu pod budynkami 

stanowiącymi moją własność, a które wchodziły w skład gospodarstwa rolnego przekazanego 

na rzecz Skarbu Państwa w zamian za rentę/emeryturę*, oznaczonego w ewidencji gruntów 

jako działka nr ..................., położonego w obrębie ewidencyjnym  .........................................., 

gmina  ..................................................  

 

Przedkładam następujące załączniki*:  

• decyzja  o  przejęciu  gospodarstwa  rolnego  na  rzecz  Skarbu  Państwa 
• dokument stwierdzający prawo własności do budynków 
 

 

 

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

         (podpis wnioskodawcy) 
 

 
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH 

 
Administratorem danych osobowych Petentów jest Starosta Gryfiński. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie 
 z obowiązującymi przepisami prawa w celu wykonania usługi oraz przez okres wynikający z odrębnych przepisów prawa. 
Podanie danych ma charakter dobrowolny jednak ich niepodanie może uniemożliwić poprawne wykonanie usługi. Petentowi 
przysługuję prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania i poprawiania. Petent ma prawo do usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania i wniesienia skargi do organu nadzorczego 
właściwego dla przetwarzania danych. W celu realizacji przysługujących Petentowi praw powinien się zgłosić do Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie. Petent wyraża zgodę na otrzymywanie od Starostwa Powiatowego w Gryfinie informacji o statusie 
usługi dostępnymi kanałami komunikacji telefonicznej i elektronicznej. 


	WNIOSEK

