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

Zawonia, dnia ................................

/imię i nazwisko/

..................................................
..................................................
/adres zamieszkania/

..................................................
/telefon kontaktowy/

Wójt Gminy Zawonia
ul. Trzebnicka 11
55-106 Zawonia

WNIOSEK
O ZATWIERDZENIE PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI
Zwracam się z prośbą o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału działki położonej
w .........................................., oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie
......................................... jako działka nr ..........................zgodnie z załączoną mapą projektu
podziału nieruchomości.
 Zgodność projektu podziału stwierdzono postanowieniem numer...................................
z dnia ......................................................., *
 Podziału dokonuje się niezależnie od ustaleń planu miejscowego, następuje on
bowiem w celu .............................................................................................................................
/opisać cel podziału, np. zniesienie współwłasności nieruchomości zabudowanej budynkami/

......................................................................................................................................., *
Utworzone w wyniku podziału działki będą miały zapewnioną obsługę komunikacyjną w
następujący sposób:
1. poprzez bezpośredni dostęp do ulicy – drogi /podać nazwę ulicy, ewentualnie nr drogi/:
.........................................................,
2. poprzez drogę dojazdową o nr. ewidencyjnym ...........................
3. poprzez ustanowienie odpowiedniej służebności gruntowej /tzn. prawo przejazdu i
przechodzenia przez dz. nr ......................... przy zbywaniu wydzielonych działek lub ich
sprzedaży wraz ze sprzedażą udziału w prawie do działek gruntu przeznaczonych pod tereny
dróg wewnętrznych..
4. ………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………...

.........................................................
podpis wnioskodawcy

Do wniosku należy dołączyć:
1. protokół z przyjęcia granic;
2. wykaz zmian gruntowych;
3. wykaz synchronizacyjny ;
4. mapa z projektem podziału.
* niepotrzebne skreśli

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Zawonia którą reprezentuje Wójt Gminy Zawonia,
55-106 Zawonia, ul. Trzebnicka 11
2) Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest p. Marek Adamaszek, kontakt pod adresem e-mail:
iod@zawonia.pl lub telefonicznie nr: 608294903,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wniosku o wydanie decyzji zatwierdzającej
podział nieruchomości - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty wskazane we Pani/Pana wniosku bądź
w przepisach prawa, na podstawie których rozpatrywana jest sprawa;
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane i przetwarzane są do momentu wskazanego w instrukcji
kancelaryjnej lub właściwych przepisach,
6) podanie danych osobowych przez interesanta/wnioskodawcę/stronę postępowania jest wymogiem niezbędnym
(o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej) dla podjęcia wnioskowanych/żądanych czynności;
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul Stawki 2, 00-193 Warszawa
8) ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych;
9) niepodanie przez Pani/Pan danych osobowych będzie skutkowało pozostawieniem wniosku, sprawy bez
rozpoznania o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej.
………………………………………………….
miejscowość, data, podpis wnioskodawcy

