
Niedźwiada-Kolonia, ...........….. 20… r.
…………………………………..

…………………………………..

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

(Imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy

                     Wnioskodawcy)

Wójt Gminy Niedźwiada

Niedźwiada-Kolonia 43

21-104 Niedźwiada

WNIOSEK

o zaopiniowanie wstępnego projektu

podziału działki

Zwracam  się  z  prośbą  o  zaopiniowanie  wstępnego  projektu  podziału  działki/-ek o  nr

ewidencyjnym:…………………………........................................................................................................

położonej/-ych w obrębie geodezyjnym…………………………………………..............................

w celu…………………………………………………………………………………………………..

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

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

(podpisy wszystkich właścicieli)

Załączniki:

1. dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości (np.: odpis księgi wieczystej, akt własności,

akt notarialny, postanowienie sądu)

2. wypis z katastru nieruchomości

3. wstępny projekt podziału opracowany na kopii mapy zasadniczej (a w przypadku jej braku na kopii

mapy katastralnej uzupełnionej o niezbędne dla projektu podziału elementy zagospodarowania terenu)

4. decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, jeśli była wydana przed złożeniem wniosku

5. pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru

zabytków



INFORMACJA DLA WNIOSKODAWCY
Wstępny projekt podziału nieruchomości powinien zawierać w szczególności:
1) granice nieruchomości podlegającej podziałowi;
2) oznaczenie nieruchomości podlegającej podziałowi według danych z katastru nieruchomości
oraz  księgi  wieczystej,  a  w razie  jej  braku -  według innych  dokumentów określających  stan
prawny nieruchomości;
3) powierzchnię nieruchomości podlegającej podziałowi;
4) naniesione w kolorze czerwonym granice projektowanych do wydzielenia działek gruntu;
5) przedstawione w kolorze czerwonym powierzchnie projektowanych do wydzielenia  działek
gruntu;
6) przedstawioną w formie graficznej w kolorze czerwonym lub w formie opisowej propozycję
sposobu zapewnienia dostępu projektowanych do wydzielenia działek gruntu do drogi publicznej.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 i art. 14 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. informuję, że:

1. Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Wójt  Gminy  Niedźwiada  z  siedzibą  w:
Niedźwiada-Kolonia 43, 21-104 Niedźwiada. Z administratorem można się skontaktować pisemnie
na  adres  siedziby  administratora,  poprzez  e-mail:  wojt@niedzwiada.pl lub  telefonicznie
818512878 ,

2. ,Administrator  wyznaczył  Inspektora  Ochrony  Danych,  z  którym  mogą  się  Państwo
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za
pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu podziału nieruchomości w trybie ustawy o
gospodarce nieruchomościami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowych nie będą przekazywane innym odbiorcom,

5. Pani/Pana  dane  osobowe  nie  będą  przekazywane  do  państwa  trzeciego  lub  organizacji
międzynarodowej,

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,

7. Pani/Pana  dane  osobowe  przechowywane  będą  przez  okres  wynikający  z  przepisów  prawa,
w szczególności  z Ustawy  o  narodowym  zasobie  archiwalnym  i  archiwach  oraz  aktów
wykonawczych do niej,

8. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo
do ich sprostowania,

9. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych,  gdy  uzasadnione  jest,  że  Pana/Pani  dane  osobowe  przetwarzane  są  przez
administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r.,

10. podanie  danych  osobowych  jest  obowiązkowe,  gdyż  wynika  ze  wskazanych  powyżej  podstaw
prawnych.

Oświadczam, że zapoznałam/em się z informacyjną dot. przetwarzania moich danych osobowych.

………………………………… …………………………………...
Data Podpis składającego oświadczenie

mailto:wojt@niedzwiada.pl

	WNIOSEK

