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

Rokiciny-Kolonia, dnia……………………..

.......................................................
Imię i nazwisko wnioskodawcy/wnioskodawców*

.......................................................
.......................................................
Adres zamieszkania

.......................................................
Numer telefonu kontaktowego

Wójt Gminy Rokiciny
ul. Tomaszowska 9
Rokiciny-Kolonia
97-221 Rokiciny

WNIOSEK
O PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI
Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2020r. poz. 1990 ze zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004r.
w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. 2004r. nr 268 poz. 2663)
zwracam/zwracamy* się z wnioskiem o dokonanie podziału nieruchomości oznaczonej numerem
działki/działek* …………………………, o powierzchni …..………………………., położonej w obrębie
………………………………., dla której jest prowadzona księga wieczysta KW ………...………………… .
Celem dokonania podziału nieruchomości jest ……………………………………………………………….. .
W pierwszym etapie wnioskuję/wnioskujemy* o zaopiniowanie podziału, a w drugim o wydanie
decyzji zatwierdzającej podział w/w nieruchomości.

…………………………………………………….
(podpis)

Załączniki:
1. dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości,
2. wypis z katastru nieruchomości i kopię mapy katastralnej obejmującej nieruchomość podlegającą
podziałowi,
3. wstępny projekt podziału.
4. decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
Załączniki dołączone po uzyskaniu postanowienia opiniującego:
1. protokół z przyjęcia granic nieruchomości,
2. wykaz zmian gruntowych,
3. wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż
w księdze wieczystej,
4. mapę z projektem podziału.
* niepotrzebne skreślić

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016r. 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 119) (dalej: „RODO”), informujemy Panią/Pana, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Rokiciny – Wójt Gminy Rokiciny,
z siedzibą w Rokicinach-Kolonii, ul. Tomaszowska 9, kod pocztowy: 97-221 Rokiciny. Kontakt
z Administratorem jest możliwy drogą telefoniczną na numer tel. 44 719 59 40 oraz
za pośrednictwem poczty e-mail na adres: ug@rokiciny.net.
2. Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, który w imieniu Administratora
nadzoruje strefę przetwarzania danych osobowych. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu
i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Administratora Danych,
a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony
Danych za pośrednictwem poczty e-mail: iod@ekofit.pl lub telefonując pod numer: 608-404-427.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, na podstawie ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r. poz. 1990 ze zm.) w celu
zaopiniowania wstępnego projektu podziału nieruchomości oraz wydania decyzji zatwierdzającej podział
nieruchomości, a następnie dla wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów, wynikającego
z ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020r.
poz. 164).
4. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane:
- organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających
na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
- innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Rokiciny przetwarzają
dane osobowe dla których Administratorem jest Urząd Gminy w Rokicinach, reprezentowany przez
Wójta Gminy Rokiciny.
5. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
6. Z Pani/Pana danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia realizacji celów
określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy
powszechnie obowiązującego prawa, w tym przez przepisy kancelaryjno-archiwalne.
7. Zgodnie z przepisami RODO, względem Pani/Pana danych osobowych, które są przetwarzane przez
Wójta Gminy Rokiciny przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
 prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii (zgodnie z art. 15 RODO);
 prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych (zgodnie z art. 16 RODO);
 prawo do usunięcia danych osobowych (zgodnie z art. 17 RODO);
 prawo do ograniczania przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 18 RODO);
 prawo do przenoszenia danych osobowych (zgodnie z art. 20 RODO);
 prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 21 RODO).
8. W przypadku nieprawidłowego przetwarzania danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo
do wniesienia skargi do państwowego organu nadzorczego do spraw ochrony danych,
czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
10.Pana/Pani dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji,
w tym profilowania.
Zapoznałem/zapoznałam/zapoznaliśmy* się z powyższą klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych
osobowych.
…………………………………………………….
(data i podpis)

