Sokołów Podlaski dnia………………………………
…………………………
imię i nazwisko
……………………………
miejsce zamieszkania

Burmistrz Miasta

…………………………..
Ulica, nr

Sokołowa Podlaskiego

…………………………..
telefon kontaktowy

WNIOS EK
Zwracam się z wnioskiem o wszczęcie postępowania dotyczącego podziału nieruchomości
położonej w Sokołowie Podlaskim przy ul……………………………….., oznaczonej w
ewidencji gruntów jako działka Nr…………….………….o pow…..…….ha, dla której
prowadzona jest księga wieczysta Nr …………………………………
Cel podziału…………………………………………………………………………………..

…………………………
W załączeniu (niepotrzebne skreślić):
1. Dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości (odpis księgi wieczystej, akt notarialny, akt
własności ziemi, postanowienie sądu, decyzja) - nie dotyczy podziałów dokonywanych z urzędu,
2.Wypis z katastru nieruchomości i kopia mapy katastralnej obejmującej nieruchomość podlegającą podziałowi,
3. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego (jeżeli była wydana),
4. Rzuty poszczególnych kondygnacji wraz z zaznaczoną linią rozgraniczającą budynek na dwie odrębnie
wykorzystywane części (w przypadku podziału budynku),
5. Przedstawioną w formie graficznej w kolorze czerwonym lub w formie opisowej propozycję sposobu
zapewnienia dostępu projektowanych do wydzielenia działek gruntu do drogi publicznej ( jeżeli wydzielana
nieruchomość nie przylega do drogi publicznej),
6. Pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na podział nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
7. Wstępny projekt podziału, z wyjątkiem podziałów o których mowa w art. 95 ustawy o gospodarce
nieruchomościami – w 3 egz.
8. Protokół z przyjęcia granic nieruchomości,
9. Wykaz zmian gruntowych,
10. Wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze
wieczystej,
11.Mapę z projektem podziału wykonaną przez geodetę uprawnionego na kopii mapy zasadniczej
Jeżeli jest wymagane wyrażenie opinii dotyczącej zgodności proponowanego podziału z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego lub z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, albo braku
sprzeczności podziału z przepisami odrębnymi, to dokumenty wymienione w punktach od 8 do 11 dołącza się do
wniosku po przyjęciu operatu geodezyjnego do państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego.

Klauzula informacyjna
W związku z przystąpieniem do postępowania administracyjnego i przekazaniem nam danych osobowych
Informuję Panią/Pana, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski z siedzibą w
Sokołowie Podlaskim przy ul. Wolności 21, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi
operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
2) inspektorem danych osobowych u Administratora jest Zdzisław Damian Bocian,
e-mail:
ido@idoconsulting.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
• prowadzenia postępowań administracyjnych, na podstawie obowiązku z ustawy z 21 sierpnia
1997r o gospodarce nieruchomosciami (tekst jedn. Dz.U.Nr 121 z 2018 ze zm.) w zakresie
właściwości Burmistrza Miasta (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
i będą udostępniane innym odbiorcom.
4) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest ( w zależności od celu art. 6 ust.1 lit. a do
f )(Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie
ochrony osób fizycznych...) zwanego RODO,
5) posiada Pani/Pan prawo do:
• żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
• wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
• przenoszenia danych,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego,
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
6) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu,
7) Pani/Pana dane osobowe wynikające z wypełnionego formularza, przetwarzamy dla potrzeb
prowadzonego postępowania administracyjnego, do czasu aż Pani/Pan zgłosi sprzeciw względem ich
przetwarzania, w tym celu Pani/Pan wycofa zgodę, jeżeli przetwarzaliśmy je na podstawie Pani /Pana
zgody, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.
8) Pani /Pana dane mogą być udostępniane podmiotom i organom, którym Burmistrz Miasta Sokołów
Podlaski jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie
obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania od
Burmistrza Miasta Sokłów Podlaski danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do
danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

…….………………………………………..
Data i podpis

