Kłecko, dnia ….......................

Numer sprawy RIG.6831...................
Imię i nazwisko wnioskodawcy
............................................................
Adres wnioskodawcy
............................................................
............................................................
Numer telefonu

Burmistrz Gminy Kłecko

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

ul. Dworcowa 14
62-270 Kłecko

WNIOSEK
o zatwierdzenie podziału nieruchomości
Podstawa prawna art. 95 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późniejszymi zmianami).
Wnoszę o zatwierdzenie podziału nieruchomości - działki nr ….......................... położonej
w ................................... zapisanej w księdze wieczystej …................................. stanowiącej
własność …...................................................................................................................................
Zgodnie z art. 95 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
proponowany podział nie wymaga wydania opinii w formie postanowienia o jego zgodności
z ustaleniami planu miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy.
Celem podziału jest.......................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

............................................
Podpis wnioskodawcy
W załączeniu przedkładam:
1. Mapa z projektem podziału (przyjęta do państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego) – 5 egzemplarzy,
2. Protokół z przyjęcia granic nieruchomości,
3. Wykaz zmian gruntowych,
4. Wykaz synchronizacyjny (jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest
inne niż w księdze wieczystej),
5. Wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków
6. Dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości
7. Pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na podział (tylko w przypadku
nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków)

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych. Informacje podane w
przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 roku 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
(określane jako „RODO") informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Gminy Kłecko z siedzibą w Kłecku,
ul. Dworcowa 14, 62-270 Kłecko, tel.: 61 4270125, e-mail: klecko@klecko.pl,
2) Informacje kontaktowe Inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Kłecko,
e-mail iod@lesny.com.pl
3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełniania obowiązków wynikających z przepisów
prawa. Podstawą jest :
• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. 2017
poz. 1257 ze zmianami)
• Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 2018 poz. 121 ze
zmianami)
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
dokonywania podziałów nieruchomości (t.j. Dz. U. 2004 nr 268 poz. 2663)
4) W związku z przetwarzaniem danych w celu wypełniania obowiązków wynikających z przepisów
prawa odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie
organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa,
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miejskim Gminy
Kłecko przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Burmistrz Gminy Kłecko.
5) Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych
i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania
danych przez Administratora.
6) W zakresie swoich danych osobowych ma Pani/Pan prawo żądania: dostępu do danych,
sprostowania danych. W postępowaniach administracyjnych czynnościach urzędowych nie
przysługuję prawo żądania wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, przenoszenia danych.
7) W postępowaniach administracyjnych i czynnościach urzędowych prawo do wycofania w
dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych nie
przysługuje.
8) Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli
uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych odbywa się niezgodnie z prawem.
9) Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Potwierdzam, ze zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych
osobowych.
………………………
(czytelny podpis)

