
                                                                                                    ……………………………….                                                                                                                      
                                                                                                                                  miejscowość, data 

.................................................................                              
(nazwisko i imię wnioskodawcy) 

 

................................................................. 
(adres zamieszkania) 

 

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

                                                                  Wójt Gminy Drużbice                                                                                                                                                                         

                      

   

WNIOSEK 

o dokonanie podziału nieruchomości 

 

 Zwracam/zwracamy* się z prośbą o dokonanie podziału działki nr ewid. ..................., 

obręb …………………………….., gm. Drużbice dla której Sąd Rejonowy w Bełchatowie 

prowadzi księgę wieczystą …………………………….. zgodnie ze wstępnym projektem 

podziału.  

Podział ma  na celu…………………………………..……….…..................................................... 

….......................................................................................................................................................

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

Powstające w wyniku podziału działki będą miały zapewniony dostęp do                                                                        

drogi: 

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

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

                                                 

                                                                             ………………………………………………. 

                                                                             ………………………………………………. 

                                                                                              (podpis/podpisy*  wnioskodawcy/wnioskodawców*) 

 

 

 

 
Załączniki**: 

1. Tytuł prawny do nieruchomości (odpis księgi wieczystej albo oświadczenie  przedstawiające aktualny stan wpisów  w księdze 

wieczystej ze wskazaniem numeru księgi wieczystej albo zaświadczenie o stanie prawnym jaki wynika ze zbioru dokumentów); 

2. Aktualny wypis z katastru nieruchomości (ewidencja  gruntów i budynków) i kopię mapy katastralnej obejmującej nieruchomość 

podlegającą podziałowi; 
3. Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wraz z załącznikiem mapowym (w przypadku braku miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego); 

4. Pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków; 
5. Wstępny projekt podziału, z wyjątkiem poddziałów, o których mowa w art. 95; 

6. Protokół z przyjęcia granic nieruchomości; 

7. Wykaz zmian gruntowych; 

8. Wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż  w księdze wieczystej; 

9. Mapa z projektem podziału; 

Dokumenty od pkt. 6 do 9 dołączane są do wniosku po wydaniu przez Wójta Gminy opinii  (w formie postanowienia). 

 

* niepotrzebne skreślić 

** właściwe zaznaczyć 

 



 

 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY  

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 Gmina Drużbice reprezentowana przez Wójta Gminy Druż-

bice z siedzibą Drużbice 77a, 97-403 Drużbice, zwaną dalej Administratorem. 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we 

wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu 

email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Urząd Gminy Drużbice, Drużbice 77a, 97-403 

Drużbice ( z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych Osobowych). 

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku  o dokonanie 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 1997 roku o gospodarce nieru-

chomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121,   z późn. zm. ) 

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 profilo-

waniu. 

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 osobo-

wych 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. 

 

 

 


