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ZARZĄDZENIE NR 49/2022 
STAROSTY ŁĘCZYŃSKIEGO 

z dnia 21 marca 2022 r. 

w sprawie procedury uzyskania przez klasyfikatora gleboznawcę upoważnienia Starosty 
Łęczyńskiego do wykonywania czynności związanych z ustaleniem gleboznawczej 

klasyfikacji gruntów na terenie powiatu łęczyńskiego 

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. 

Dz.U. z 2022 r. poz. 528) w związku z §5 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 

września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz.U. z 2012 r. poz. 1246) 

zarządzam, co następuje: 

§1 

W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu merytorycznego opinii wydawanych przez 

klasyfikatorów wprowadza się procedurę określającą zasady uzyskania przez klasyfikatora 

gleboznawcę upoważnienia Starosty Łęczyńskiego do przeprowadzania czynności 

klasyfikacyjnych związanych z ustaleniem gleboznawczej klasyfikacji gruntów w ramach 

postępowań administracyjnych prowadzonych w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru 

Starostwa Powiatowego w Łęcznej. 

§2 

1. Osoba ubiegająca się o możliwość uzyskania upoważnienia do wykonywania czynności 

związanych z ustalaniem gleboznawczej klasyfikacji gruntów na terenie powiatu 

łęczyńskiego, winna skierować do Starosty Łęczyńskiego wniosek o udzielenie 

upoważnienia, umożliwiającego weryfikację kompetencji i uprawnień, według wzoru 

stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia. 

2. Warunkiem uzyskania upoważnienia jest posiadanie wykształcenia z zakresu klasyfikacji 

gruntów oraz doświadczenia w wykonywaniu prac klasyfikacyjnych w oparciu o przepisy 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej 

klasyfikacji gruntów. 

§3 

1. Wniosek, o którym mowa w § 2, winien zawierać następujące załączniki: 

a) świadectwo ukończenia kursu lub studiów podyplomowych z zakresu klasyfikacji 

gruntów oraz inne dokumenty, które mają wpływ na ocenę dorobku zawodowego 

wnioskodawcy, świadectwo ukończenia szkoły potwierdzające wykształcenie, 

b) poświadczony przez właściwych starostów wykaz min. 5 prac (obiektów) lub 

referencje pochodzące od organów administracji publicznej, zrealizowanych w ciągu 

5 lat przed złożeniem wniosku o uzyskanie upoważnienia, w których wnioskodawca 

uczestniczył podczas wykonywania klasyfikacji gruntów; klasyfikatorzy, którzy  

w ciągu ostatnich 5 lat wykonali co najmniej 5 prac na terenie powiatu łęczyńskiego 

zwolnieni są ze składania wykazu/referencji, 

c) oświadczenie - zgoda na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2 do 

Zarządzenia). 

2. W przypadku składania kopii wyżej wymienionych dokumentów, należy złożyć 

oświadczenie o ich zgodności z oryginałami. 

§4 

1. Po pozytywnej weryfikacji przedłożonego wniosku, klasyfikator zostaje wpisany przez 

Starostę Łęczyńskiego na listę osób spełniających wymagania zawodowe, pozwalające na 
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uzyskanie upoważnienia do wykonywania czynności klasyfikacyjnych związanych  

z ustaleniem gleboznawczej klasyfikacji gruntów na terenie powiatu łęczyńskiego. 

2. Upoważnienie może być wydane na okres 3 lat lub krótszy wskazany we wniosku, lub 

może być wydane upoważnienie jednorazowe do przeprowadzenia czynności 

klasyfikacyjnych w ramach prowadzonego przez Starostę postępowania.  

3. Lista, o której mowa w ust. 1 zawierająca imię i nazwisko klasyfikatora, dane 

kontaktowe, numer upoważnienia oraz okres ważności upoważnienia zostanie podana do 

publicznej wiadomości poprzez: 

a) umieszczenie na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Łęcznej, 

b) umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa, 

c) wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łęcznej. 

§5 

Klasyfikator upoważniony przez starostę do sporządzenia projektu ustalenia gleboznawczej 

klasyfikacji gruntów jest biegłym w rozumieniu art. 84 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 

Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.). 

§6 

Klasyfikator może zostać skreślony z listy klasyfikatorów na skutek: 

a) pisemnej rezygnacji,  

b) opóźnienia w wykonaniu projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów lub 

opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych w takim dokumencie, przekraczającego 

10 dni roboczych, 

c) braku sporządzenia prawidłowej opinii w przypadku uchylenia decyzji z przyczyn 

wadliwie sporządzonego projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów, 

d) zaistnienia innych nieprawidłowości w pracy klasyfikatora powodujących 

utrudnienia w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia 

gleboznawczej klasyfikacji gruntów. 

§7 

Klasyfikator skreślony z listy upoważnionych klasyfikatorów na skutek wskazany w §6 lit. b-

d, może ubiegać się o ponowny wpis na listę, nie wcześniej niż po upływie roku od daty 

wykreślenia. 

§8 

Złożenie przez klasyfikatora wniosku o wykreślenie z listy klasyfikatorów (pisemna 

rezygnacja) nie ma wpływu na jego udział w postępowaniach administracyjnych, w których 

otrzymał upoważnienie do przeprowadzania prac klasyfikacyjnych. 

§9 

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru. 

§10 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

§11 

Upoważnienia wydane przed dniem wejścia w życie zarządzenia, zachowują swoją ważność. 
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Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 49/2022 
Starosty Łęczyńskiego z dnia 21 marca 2022 r. 

……………………, dnia ……………. 

……………………………….. 

Imię i nazwisko 

………………………………. 

Adres 

………………………………. 

Nr telefonu / adres e-mail  

 
 
Starosta Łęczyński 

ul. Aleja Jana Pawła II 95A 
21-010 Łęczna 

 
Wniosek  

o wydanie upoważnienia Starosty Łęczyńskiego do wykonywania czynności 
związanych z ustalaniem gleboznawczej klasyfikacji gruntów 

 
Wnoszę wydanie upoważnienia Starosty Łęczyńskiego do wykonywania prac 

klasyfikatora gruntów związanych z ustalaniem gleboznawczej klasyfikacji gruntów na terenie 

powiatu łęczyńskiego, stosownie do przepisów §5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 

września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz.U. z 2012 r. poz. 

1246). 

Do wniosku załączam: 

1) świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu klasyfikacji gruntów*/ kursu 

z zakresu klasyfikacji gruntów i świadectwo ukończenia szkoły potwierdzające 

wykształcenie*; 

2) poświadczony przez właściwych starostów wykaz min. 5 prac (obiektów)*/ referencje 

wykonanych min. 5 prac (obiektów) pochodzące od organów administracji publicznej*, 

zrealizowanych w ciągu 5 lat przed złożeniem wniosku o uzyskanie upoważnienia, w 

których wnioskodawca uczestniczył podczas wykonywania klasyfikacji gruntów; 

3) oświadczenie - zgodę na przetwarzanie danych osobowych; 

4) ……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….; 

Oświadczam, że nie byłem karany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia 

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 

Zobowiązuję się powiadomić Starostę Łęczyńskiego o okolicznościach uzasadniających 

odwołanie upoważnienia przed upływem okresu, na jaki zostało wydane. 

 

 

 

 

…………………………………….. 

data i podpis 
* - niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 49/2022 

Starosty Łęczyńskiego z dnia 21 marca 2022 r. 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem 

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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach, realizacji 

uprawnień związanych z prowadzeniem klasyfikacji gruntów. Dane podane we wniosku o 

udzielenie upoważnienia będą stanowiły podstawę do wpisania na listę klasyfikatorów 

gleboznawców, prowadzoną przez Starostę Łęczyńskiego. 

 

 

 ………………………………………..  …………………………… 

imię i nazwisko     podpis 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Łęcznej  

(ul. Aleja Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna, telefon kontaktowy: 81 531 52 00). 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się  

z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@powiatleczynski.pl 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wpisania na listę klasyfikatorów 

gleboznawców, prowadzoną przez Starostę Łęczyńskiego. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych 

osobowych. 

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia. 

6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów 

przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora. 

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

 żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

 cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

 wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych 

odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony 

Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych 

osobowych jest odmowa wpisania na listę klasyfikatorów gleboznawców, prowadzoną przez 

Starostę Łęczyńskiego. 

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie 

podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym 

przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia  

o ochronie danych osobowych. 

 

………………………………… 

         podpis 


