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…….……………, dnia ………………. 

WNIOSKODAWCA:                                                                          (miejscowość, data) 

……………………………………..… 
(imię i nazwisko lub nazwa instytucji) 

…………………………………..…… 
(adres zamieszkania lub siedziby) 

……………………………………..… 
(kod pocztowy, miejscowość) 

…………………………………..…… 
(telefon kontaktowy) 

PEŁNOMOCNIK: 

……………………………………..… 
(imię i nazwisko lub nazwa instytucji) 

…………………………………..…… 
(adres zamieszkania lub siedziby) 

……………………………………..… 
(kod pocztowy, miejscowość) 

……………………………………..… 
(telefon kontaktowy) 

WNIOSEK  

O WYDANIE POSTANOWIENIA OPINIUJĄCEGO 

WSTĘPNY PROJEKT PODZIAŁU DZIAŁKI 

         Na podstawie art. 93 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 wraz z późniejszymi zmianami) proszę 

o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału działki nr ewid. ................................................, 

arkusz ............., położonej w obrębie ............................................., gmina Drzewica, w związku 

z art. ......... ust. …...... pkt ......... ww. ustawy, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego / decyzją o warunkach zabudowy / przepisami odrębnymi (niewłaściwe skreślić). 

Cel podziału ..................................................................................................................................... 

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

 

…………………………… 
                                                                                                                                          (podpis wnioskodawców) 

ZAŁĄCZNIKI: 

1. Aktualny odpis księgi wieczystej (maksymalnie 3 miesiące, oryginał), a w razie jej braku dokument 

stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości. 

2. Aktualny wypis z ewidencji gruntów (maksymalnie 3 miesiące, oryginał). 

3. Aktualna kopia mapy ewidencji gruntów (maksymalnie 3 miesiące, oryginał). 

4. Kopia ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy (jeżeli została wydana). 

5. Wstępny projekt podziału nieruchomości (minimum 5 egzemplarzy) sporządzony na kopii mapy 

zasadniczej, a w razie jej braku na kopii mapy ewidencyjnej, zawierający w szczególności: 

 granice nieruchomości podlegającej podziałowi, 

 oznaczenie nieruchomości podlegającej podziałowi według danych z katastru nieruchomości oraz 

księgi wieczystej (w razie jej braku dokumentu stwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości), 

 powierzchnię nieruchomości podlegającej podziałowi, 

 naniesione w kolorze czerwonym granice projektowanych do wydzielenia działek gruntu, 

 przedstawione w kolorze czerwonym powierzchnie projektowanych do wydzielenia działek 

gruntu, 

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

sposobu zapewnienia dostępu projektowanych do wydzielenia działek gruntu do drogi 

publicznej (dostęp bezpośredni, dostęp pośredni: służebność, droga wewnętrzna). 

6. W przypadku ustanowienia pełnomocnika dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa wraz 

z potwierdzeniem dokonania opłaty skarbowej w wysokości 17 zł. 

BURMISTRZ DRZEWICY 

ul. Stanisława Staszica 22 

26 – 340 Drzewica 
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ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE z 2016 r. poz.  L 119) informujemy, że: 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Burmistrz Drzewicy, 26 – 340 Drzewica,  

ul. Stanisława Staszica 22, tel. 48 375 60 91, e-mail ugm@drzewica.pl. 

2. W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony 

Danych poprzez adres e-mail: UGiMDrzewica@iod.mobi. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych, tj. wydania 

postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału działki. 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, odbiorcami Pani /Pana danych 

osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie 

przepisów prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji ww. celów 

przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. 

6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu 

prawo dostępu do treści swoich danych, prawo sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, 

prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 

Rozporządzenia. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Podanie danych jest warunkiem 

prowadzenia sprawy w Urzędzie Miejskim w Drzewicy. Konsekwencją odmowy podania danych 

będzie brak możliwości realizacji czynności urzędowych. 

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie 

profilowania. 

10. Realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa 

się przetwarzanie danych oraz z zasadami archiwizacji. 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE z 2016 r. poz.  L 119) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych zawartych we wniosku o wydanie postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału 

działki w celu realizacji czynności urzędowych, tj. wydania postanowienia opiniującego wstępny 

projekt podziału działki. 

 

 

…………………………… 
                                                                                                                                          (podpis wnioskodawców) 
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