Ostrowiec Św., dn. ......................
........................................................
........................................................
........................................................
Tel. .................................................
(nazwisko, imię, adres, telefon)

Urząd Gminy Bodzechów
ul. M. Reja 10
27-400 Ostrowiec Św.
WNIOSEK
o podział nieruchomości
Wnoszę

o

podział

nieruchomości

położonej

w miejscowości ........................................................ przy ul. ........................................
oznaczonej w operacie ewidencji gruntów nr ........................... .
Podział ma na celu: .........................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

..................................................
( podpis wnioskodawcy )

Załączniki:
1. Tytuł prawny do nieruchomości w szczególności oświadczenie przedstawiające aktualny stan wpisów w księdze
wieczystej



2. Wypis z katastru nieruchomości i kopię mapy katastralnej obejmującej nieruchomość podlegającej podziałowi ....



3. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu .....................................................................................



4. Wstępny projekt podziału ...........................................................................................................................................



5. Protokół przyjęcia granic nieruchomości ....................................................................................................................



6. Wykaz zmian gruntów ..................................................................................................................... ...........................



7. Wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntów w katastrze nieruchomości jeśli inne niż w księdze
wieczystej .................................................................................................................. ......................................................



8. Mapa z projektem podziału .........................................................................................................................................



Łączna liczba załączników: ...............

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 (Dz. U. UE.L. z 2016 r. nr 119 poz. 1) informujemy, że:
1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych
osobowych wyrażonej powyżej jest Urząd Gminy w Bodzechów z/s ul. Reja 10, w
Ostrowcu Świętokrzyskim (kod pocztowy: 27-400)
2. Inspektorem danych osobowych u Administratora jest DPO Anna Głowacka
e-mail: ido@ugb.pl
3. Celem zbierania danych jest wypełnienia obowiązku prawnego (prowadzenie
postępowania administracyjnego) – art. 6 ust 1 lit. c w/w rozporządzenia parlamentu
europejskiego w związku z ustawą o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r,
poz. 121).
4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania
zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji Pni/Pana wniosku.
W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe jego zrealizowanie.
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom
trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 25 lat zgodnie z kategorią
archiwalną w wykazie jednolitych akt rzeczowych, po czym zostaną niezwłocznie
przekazane do właściwego archiwum państwowego.

Zapoznałem(am) się z w/w treścią dotycząca moich
danych osobowych.

……………………………………………
(czytelny podpis)

……………………………
(Data, Miejscowość)
…………………………………..
…………………………………..
………………………………….

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że aktualny stan wpisów w księdze wieczystej nr ……………………………………
założonej dla nieruchomości objętej wnioskiem o podział jest następujący:
Dział I – oznaczenie nieruchomości:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Dział II – własność:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Dział III – prawa, roszczenia i ograniczenia:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

………………………………………….
…………………………………………..
( podpis/y)

……………………………
(Data, Miejscowość)
…………………………………..
…………………………………..
………………………………….
…………………………….........

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zostałem poinformowany o treści art. 98a. ustawy z dnia

21 sierpnia 1997 roku o

gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2015.1774) i jestem świadomy faktu, że:
„Jeżeli w wyniku podziału nieruchomości o który wnioskuje, wzrośnie jej wartość, wójt, może ustalić,
w drodze decyzji, opłatę adiacencką z tego tytułu wynoszącą 30% różnicy wartości nieruchomości
zgodnie z uchwałą Rady Gminy Bodzechów nr XLV/15/2010 z dnia 5 marca 2010 roku.

………………………………………….
…………………………………………..
( podpis/y)

