….................................., dnia …............................ r.
(miejscowość, data)

…………………………………………
(wnioskodawca ) imię i nazwisko

…………………………………………
…………………………………………
(adres)
…………………………………………
nr telefonu kontaktowego

BURMISTRZ WIELUNIA

WNIOSEK
o podział nieruchomości
Wnoszę o podział nieruchomości położonej w obrębie …………………………., przy
ul. ……………………, gm. Wieluń oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka numer
……………. o powierzchni …………… ha, dla której Sąd Rejonowy w Wieluniu prowadzi
księgę wieczystą KW Nr …………..…………….., zgodnie ze wstępnym projektem podziału.
Celem dokonania podziału nieruchomości jest ....................................…………………………
…………………………………………………………………………………………………. .

…………………………….
(podpis)
Załączniki:
1.
2.
3.
4.
5.

wstępny projekt podziału - 3 szt.
wypis z rejestru gruntów
kopia mapy ewidencji gruntów
dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości
decyzja o warunkach zabudowy

Po uzyskaniu postanowienia:
1.
2.
3.
4.

protokół z przyjęcia granic nieruchomości
wykaz zmian gruntowych
wykaz synchronizacyjny
mapa z projektem podziału nieruchomości

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE Nr 119) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Wielunia z siedzibą w
Wieluniu, Pl. Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluń.
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@um.wielun.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu podziału nieruchomości na
podstawie art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.).
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą wieczyście.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do sprostowania
danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie przewidzianym przez
przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również
w formie profilowania.

