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………………………………… 
                                                                                                                                                (miejscowość i data)   

…………………………………. 
                       (imię i nazwisko) 

…………………………………. 
 
…………………………………. 
                              (adres) 

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

 
 Do Wójta Gminy 
 Niedrzwica Duża 
 
 

WNIOSEK O PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI 
  
Na podstawie art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1990) wnoszę o podział działki: 
 
Nr .…………………… położonej w miejscowości………………………………..................... 
 
Celem podziału nieruchomości jest …………………………….……………………………... 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
Obsługa komunikacyjna wydzielonych działek będzie odbywać się: ........................................ 
 
..................................................................................................................................................... 
 

Załączniki 
 

1. Dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości. 
2. Wypis z katastru nieruchomości i kopię mapy katastralnej terenu obejmującą nieruchomość podlegającą 

podziałowi. 
3. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku, o którym mowa w art. 94 ust. 1 

pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990) 
4. Pozwolenie, o którym mowa w art. 96 ust. 1a, w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków. 
5. Wstępny projekt podziału, z wyjątkiem podziałów, o których mowa w art. 95 powinien zawierać: 

a) granice nieruchomości podlegającej podziałowi; 
b) oznaczenie nieruchomości podlegającej podziałowi według danych z katastru nieruchomości oraz 

księgi wieczystej, a w razie jej braku – według innych dokumentów określających stan prawny 
nieruchomości; 

c) powierzchnię nieruchomości podlegającej podziałowi; 
d) naniesione w kolorze czerwonym granice projektowanych do wydzielenia działek gruntu; 
e) przedstawione w kolorze czerwonym powierzchnie projektowanych do wydzielenia działek gruntu; 
f) przedstawione w formie graficznej w kolorze czerwonym lub w formie opisowej propozycje 

sposobu zapewnienia dostępu do drogi publicznej dla projektowanych do wydzielenia działek. 
Jeżeli przedmiotem podziału jest nieruchomość zabudowana, a proponowany 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 przykrycia 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 przykrycia dachu, wyraźnie dzielące budynek na dwie odrębne, wykorzystywane części, które mają własne 
wejście i są wyposażone w odrębne instalacje. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, odcinek granicy wewnątrz budynku przedstawia się na rzutach 
poszczególnych kondygnacji budynku. 
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Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych osobowych), zwanym dalej „RODO”, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Niedrzwica Duża jest 

Wójt Gminy Niedrzwica Duża – Gmina Niedrzwica Duża, dane adresowe: ul. Lubelska 30, 24-220 
Niedrzwica Duża. 

2. W Urzędzie Gminy Niedrzwica Duża został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym może 
Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz 
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych poprzez adres email: 
iod@niedrzwicaduza.pl lub pisemnie na adres Administratora danych. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:  
-  wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),  
- wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),  
- realizacji zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),  
- w pozostałych przypadkach wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w 

treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).  
4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są obowiązujące przepisy prawa, zawarte 

umowy lub udzielona przez Panią/Pana zgoda. 
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia realizacji celów określonych w pkt 3, 

a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego 
prawa. 

6. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane:  
- organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających na 

zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie 
obowiązującego prawa, 

- innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Niedrzwica Duża 
przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Wójt Gminy Niedrzwica Duża – Gmina 
Niedrzwica Duża. 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa: 
- prawo dostępu do danych osobowych,  
- prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych,  
- prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie,  
- prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,  
- prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ze względu na Pani/Pana 

szczególną sytuacje – w przypadkach, gdy przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie 
usprawiedliwionego interesu,  

- prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas swoich danych 
osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które 
przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody,  

- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody na 
przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej 
zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 

9. W sytuacji gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane 
dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. 
Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości świadczenia usługi, o którą się Pani/Pan 
ubiega. 

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania 
danych osobowych stanowi przepis prawa. 

11. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu. 
12. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy obejmujący Unię Europejską, 

Norwegię, Liechtenstein i Islandię.  
 

        
 

…….…………………………… 
                                                                                                                                       (podpis wnioskodawcy/ów/) 

 


