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Halinów, dn.

Dane wnioskodawcy / wnioskodawców:
(Nazwisko, imię lub nazwa wnioskodawcy,
adres, numer telefonu)
Wniosek należy wypełnić pismem drukowanym

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

BURMISTRZ HALINOWA
Ul. Spółdzielcza 1
05-074 Halinów
WNIOSEK
o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości
Wstępnym projektem podziału objęto:
działkę (ki) numer ewidencyjny……………………………………..………………………..…………………….……..
w miejscowości……………………………………….……..arkusz mapy………………….……………………………
stanowiącą własność (podać właścicieli, współwłaścicieli działki(ek))…………………...……..……………….………
………………………………………………………………………………………………..……………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..
Granice nieruchomości podlegającej podziałowi oznaczono kolorem……………………………...…………………….
Granice projektowanych do wydzielenia działek gruntu oznaczono kolorem ……….…………….……………………..
Celem podziału jest.............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Przedkładam następujące załączniki:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości,
wypis z ewidencji gruntów i budynków,
wstępny projektu podziału (1 egz. dla Urzędu i po 1 egz. dla wnioskodawcy/ców) – opis na drugiej stronie

………..
………..
………..

.........................................................
.........................................................
(podpis wnioskodawcy/ców
lub osoby upoważnionej)

§ 3. 1. Wstępny projekt podziału nieruchomości, opracowuje się na kopii mapy zasadniczej, a w przypadku jej braku na kopii mapy katastralnej, uzupełnionej o niezbędne dla projektu podziału elementy zagospodarowania terenu.
2. Wstępny projekt podziału nieruchomości 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.
§ 4. 1. Jeżeli przedmiotem podziału jest nieruchomość zabudowana, a proponowany jej podział powoduje także
podział budynku, granice projektowanych do wydzielenia działek gruntu powinny przebiegać wzdłuż pionowych
płaszczyzn, które tworzone są przez ściany oddzielenia przeciwpożarowego usytuowane na całej wysokości budynku
od fundamentu do przekrycia dachu. W budynkach, w których nie ma ścian oddzielenia przeciwpożarowego, granice
projektowanych do wydzielenia działek gruntu powinny przebiegać wzdłuż pionowych płaszczyzn, które tworzone są
przez ściany usytuowane na całej wysokości budynku od fundamentu do przekrycia dachu, wyraźnie dzielące budynek
na dwie odrębnie wykorzystywane części, które mają własne wejścia i są wyposażone w odrębne instalacje.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, odcinek granicy wewnątrz budynku przedstawia się na rzutach
poszczególnych kondygnacji budynku.
Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 oraz ust. 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych)
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Halinowa- reprezentujący Gminę Halinów z siedzibą
w 05-074 Halinów, ul. Spółdzielcza 1;
2) kontakt do inspektora ochrony danych: iod@halinow.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o podział nieruchomości na podstawie
ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku;
4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora Pani/Pana danych
osobowych do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującym Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt –
kat B5 (przechowywanie 5 lat).
7) Posiada Pani/Pan prawo do:
• żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
• lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
• wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
• przenoszenia danych,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
8) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest: wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich
podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia;
9) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób częściowo zautomatyzowany, nie będą podlegały profilowaniu.
___________________________________________________________________
Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią w/w informacji.

…………………………………
data

……………………………………….
podpis

