
Dobrzyniewo  Duże, dnia ….................. 

Wnioskodawca/y 
( imię nazwisko, adres) 

 

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

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

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

 

Tel...................................................... 

           

                                                                                           Wójt  Gminy  Dobrzyniewo  Duże 

 

W N I O S E K 
 

 Wnoszę / Wnosimy  o   wydanie  opinii,  a  następnie  zatwierdzenie  

dokumentacji   dotyczącej  podziału  działki  oznaczonej  nr .....................  

o powierzchni  .................. ha, nr …………………….. o powierzchni …………… ha 

położonej w obrębie ....................….............................................................................. 

gm.  Dobrzyniewo  Duże. 

 Podział  wykonywany  będzie  zgodnie  z  przedłożonym  wstępnym  projektem  

podziału, w  celu ……………………………………………………………………..... 

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

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

 

Przewidywany  dojazd  do  wydzielanych  działek ...................................................... 

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

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

                         

                                                                    

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

(podpisy  wnioskodawców) 
 

Załączniki: 

 1. Tytuł prawny do nieruchomości, odpis księgi wieczystej albo oświadczenie przedstawiające 

aktualny stan wpisów w księdze wieczystej założonej dla nieruchomości objętej wnioskiem wraz 

ze wskazaniem numeru księgi wieczystej albo zaświadczenie o stanie prawnym, jaki wynika ze 

zbioru dokumentów; 

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

podlegającą podziałowi (ul. Branickiego 13,  Białystok); 

 3. Ostateczna decyzja o  warunkach  zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli była wydana 

przed dniem złożenia wniosku o podział, obowiązującą w dniu złożenia wniosku; 

 4. Wstępny projekt podziału nieruchomości opracowany na kopii mapy zasadniczej (kopia mapy 

zasadniczej – Białystok ul. Mickiewicza 3), a w przypadku jej braku na kopii mapy katastralnej, 

uzupełniony o niezbędne dla projektu podziału elementy zagospodarowania terenu powinien 

zawierać  

w szczególności: 

       1) granice nieruchomości podlegającej podziałowi; 

 2) oznaczenie nieruchomości podlegającej podziałowi według danych z katastru nieruchomości 

oraz księgi wieczystej, a w razie jej braku - według innych dokumentów określających stan prawny 

nieruchomości; 

 3) powierzchnię nieruchomości podlegającej podziałowi; 

 4) naniesione w kolorze czerwonym granice projektowanych do wydzielenia działek gruntu; 

 5) przedstawione w kolorze czerwonym powierzchnie projektowanych do wydzielenia działek 

gruntu; 

 6) przedstawioną w formie graficznej w kolorze czerwonym lub w formie opisowej propozycję 

sposobu zapewnienia dostępu projektowanych do wydzielenia działek gruntu do drogi publicznej. 

 



Klauzula informacyjna – Podział nieruchomości   

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 ze zm.) dalej RODO 

informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Dobrzyniewo Duże z siedzibą  

w Dobrzyniewie Dużym przy ulicy Białostockiej 25, 16-002 Dobrzyniewo Duże reprezentowana 

przez Wójta. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: iod@eterneco.eu lub 

pisemnie na adres Administratora danych. 

3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Pana/Pani zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 

lit. a w zakresie numer telefonu, adres e-mail w celu przekazywania przez Urząd istotnych 

informacji związanych z prowadzonym postępowaniem oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 

przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze  

w związku z Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, ustawą  

z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami Rozporządzeniem Rady Ministrów  

z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości, w celu 

realizacji wniosku o podział nieruchomości. 

4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które będą przetwarzały 

Pana/Pani dane osobowe w imieniu Administratora na postawie zawartej  

z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tj. podmioty 

przetwarzające). 

5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 

14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

6. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, na 

podstawie art. 15 RODO oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje Panu/Pani prawo do: 

 sprostowania danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO,  

 usunięcia danych, na postawie art. 17 RODO, 

 ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 18 RODO, 

 przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO, 

 cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadku przetwarzania danych 

osobowych na podstawie art. 7 RODO. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych 

narusza przepisy RODO przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa. 

8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały 

zautomatyzowanemu profilowaniu. 

9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

10. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji w/w celu. Niepodanie danych osobowych 

uniemożliwi realizację zadań ustawowych, w tym realizację w/w wniosku. 

Wyrażam \ Nie wyrażam* zgodę(-y) na przetwarzanie przez Administratora, danych osobowych w 

zakresie numer telefonu, adres e-mail w celu przekazywania przez Urząd istotnych informacji 

związanych z prowadzonym postępowaniem. Dane osobowe podaję dobrowolnie i oświadczam, że są 

one zgodne z prawdą. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu 

i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści podanych danych i prawie 

ich poprawiania. 

 

 

…….………………………………… 

Data i czytelny podpis 

(*) – zaznacz właściwe  

 

 

 

mailto:iod@eterneco.eu


 

O ś w i a d c z e n i e 

 

 Ja niżej  podpisany/a uprzedzony o odpowiedzialności  wynikającej  z  art. 233  

§ 1  Kodeksu karnego, który za składanie  nieprawdziwych zeznań przewiduje karę  

pozbawienia  wolności do trzech lat oświadczam, co następuje :   

 

Jestem właścicielem/współwłaścicielem nieruchomości oznaczonej działką o numerze 

geodezyjnym …................................ o pow. .................... ha położonej w obrębie  

…........................................................................................., gmina Dobrzyniewo Duże. 

 Prawo własności  tej nieruchomości jest potwierdzone wpisem  w księdze wieczystej  

…..................................................prowadzonej w IX Wydziale Ksiąg Wieczystych 

Sądu Rejonowego w Białymstoku. 

 

"Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". 

 

 

 

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

                                                                                                       / Własnoręczny  podpis / 

 


