Halinów, dnia .......................... roku
RGPP…………………………
Imię i nazwisko.....................................................................
Adres.................................................................................
Telefon...............................................................................
Imię i nazwisko.....................................................................
Adres.................................................................................
Telefon...............................................................................

BURMISTRZ HALINOWA

Wniosek

o zatwierdzenie podziału nieruchomości
Przedkładając w załączeniu mapę z projektem podziału nieruchomości położonej w
............................................................. przy ul. ................................................ gm. Halinów,
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr .................................................., przyjętą do
Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Mińsku Mazowieckim
w dniu ............................ roku za nr ............................................. proszę / prosimy o wydanie
decyzji zatwierdzającej ten podział.
#

Zgodność projektu podziału z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego stwierdzono postanowieniem z dnia ............................... roku nr ….................
#

Podziału dokonuje się niezależnie od ustaleń planu miejscowego, następuje on

bowiem w celu ………………………………………………………………………………….
(opisać cel podziału, np. zniesienia współwłasności nieruchomości zabudowanej…. budynkami)*

…………………………………………………………………………………………………..
Potwierdzam, że zapoznałam/łem się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu
danych osobowych.

................................................
Załączniki :

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

*1. dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości:
……………………………………………………………
*2. wypis z katastru nieruchomości
3. protokół z przyjęcia granic nieruchomości.
4. wykaz zmian gruntowych
5. wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek w katastrze nieruchomości jest inne niż w
księdze wieczystej.
6. mapa z projektem podziału przyjęta do powiatowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego wykonany przez uprawnioną jednostkę geodezyjną.
# rozwiązanie alternatywne
* niepotrzebne skreślić

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze
zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:
1) Administratorem Państwa danych jest Burmistrz Halinowa – reprezentujący Gminę Halinów z siedzibą
w Halinowie, ul. Spółdzielcza 1, 05-074 Halinów.
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email:
iod@halinow.pl.
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu zatwierdzenia podziału nieruchomości, jak również w
celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.
4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z
uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów
archiwalnych.
5) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
6) Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący
Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
8) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie
brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
9) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie
przepisów prawa.

