
Luborzyca, dnia ………………… r.

Wnioskodawca /Pełnomocnik (jeżeli został ustanowiony):

………………………………………….
Adres: …………………………………..
………………………………………….
tel. kontaktowy:…………………..…….

WÓJT GMINY 
KOCMYRZÓW-LUBORZYCA
ul. Jagiellońska 7
32-010 Luborzyca 

WNIOSEK O ZATWIERDZENIE PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI

Proszę  o  wydanie  decyzji  zatwierdzającej  podział  nieruchomości  położonej

w obrębie…………………………………………….,  gmina Kocmyrzów-Luborzyca, oznaczonej

w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr ……………………., zgodnie z przedłożonym

projektem podziału.

Cel podziału/podstawa prawna……………………………………………………………………….

Sposób odbioru: osobiście/przesłanie pocztą

……………………………………...
(czytelny podpis wnioskodawcy)

Załączniki:
1. Dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, w szczególności oświadczenie, o którym mowa w art. 116

ust. 2 pkt. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami
2. Wypis z rejestru gruntów 
3. Wstępny projekt podziału, z wyjątkiem podziałów, o których mowa w art. 95
4. Protokół z czynności przyjęcia granic nieruchomości 
5. Wykaz zmian gruntowych 
6. Wykaz  synchronizacyjny,  jeżeli  oznaczenie  działek  gruntu  w  katastrze  nieruchomości  jest  inne  niż  w  księdze

wieczystej 
7. Mapa z projektem podziału nieruchomości 

Podstawa prawna:
 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz.U. z 2021 r. poz.1899 z późn.zm.)
 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U. z 2021 r. poz.735 z późn.zm.)
 Rozporządzenie  rady  Ministrów z  dnia  7  grudnia  2004 r.  w sprawie  sposobu i  trybu  dokonywania  podziałów

nieruchomości ( Dz. U. Nr 286, poz. 2663).

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 Wyrażam zgodę 
 Nie wyrażam zgody
( proszę zaznaczyć właściwe według wyboru ) 

na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  w  zakresie  numeru  telefonu  przez  Administratora  –  Wójt  Gminy
Kocmyrzów-Luborzyca w celach kontaktowych w postępowaniu o zatwierdzenie podziału nieruchomości.



Zostałem poinformowany, iż zgoda może zostać przeze mnie wycofana w dowolnym momencie, poprzez wysłanie
wiadomości o wycofaniu zgody na adres mailowy info@kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem.

Luborzyca, dnia …………………..r. ………..…………………………
czytelny podpis 



Klauzula informacyjna

Zgodnie  z  art.  13  ust.  1  i  2  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 (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych,  dalej:  RODO) (Dz.  Urz.  UE L119/1)
informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z siedzibą w Luborzycy, 

ul. Jagiellońska 7, jest Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, kontakt mailowy pod adresem: info@kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości.
Podstawą  przetwarzania  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  ustawa  z  dnia  14  czerwca  1960  r.  Kodeks  Postępowania
Administracyjnego, ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz przepisy wykonawcze. Odbiorcami
Pani/Pana  danych  osobowych  będą  osoby  upoważnione  przez  Administratora,  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  oraz  podmioty  przetwarzające  dane  osobowe  w  imieniu  Administratora  na
podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem.

3.Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
4.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 2, a po tym czasie

przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, jedynie w celach archiwalnych,
przez  okres,  który  wyznaczony zostanie  przede wszystkim na  podstawie  rozporządzenia  Prezesa  Rady Ministrów w sprawie
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

5.Przysługuje Pani/Panu prawo do:
a)  dostępu  do  danych  osobowych,  w  tym  prawo  do  uzyskania  kopii  tych  danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych  i  nie
ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian
ich ograniczenia, Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje  ich
do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy
po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej
przez tą osobę,
- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;    
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
-  zaistnieją  przyczyny  związane  z  Pani/Pana  szczególną  sytuacją,  w  przypadku  przetwarzania  danych  na  podstawie  zadania
realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub
przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa
i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest
dzieckiem. 
6.W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych

(art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma
wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

7. Przysługuje  Pani/Pana  prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych,  gdy  uznasz,  że
przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

8.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

9. Przetwarzanie  Pani/Pana danych  nie  będzie  podlegało  zautomatyzowanemu  podejmowaniu  decyzji,  w  tym  profilowaniu,
o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.


