Czernikowo, dnia ………………………r.

Wnioskodawca/y:
(imię i nazwisko, adres)
…………………………………..………,
………………………………..…………,
………………………………..…………,
…………………………………..………,

Wójt Gminy Czernikowo
ul. Słowackiego 12
87-640 Czernikowo

WNIOSEK O PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI

Wnoszę o podział nieruchomości składającej się z działki nr ………….. położonej
w

obrębie

ewidencyjnym

………………,

zapisanej

w

księdze

wieczystej

nr WL1L/…………….., którą prowadzi Sąd Rejonowy w Lipnie na ……… działki
o następujących numerach: …………………………
Niniejszego podziału proszę dokonać na podstawie*:
1)

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

2)

decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu…………………………..,

3)

inny (podać podstawę): ………………………………………

W załączeniu przedkładam:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

………………………………………….
Podpis/y wnioskodawcy/ów

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 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 , zwanego dalej: ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Czernikowo,
ul. Słowackiego 12.
2) Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Czernikowo, a także przysługujących
Pani/Panu uprawnień, może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych
Osobowych za pomocą adresu email: info@czernikowo.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań publicznych na
podstawie przepisów prawa w związku z postępowaniem administracyjnym dotyczącym
podziału nieruchomości.
4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
5) Czas przetwarzania danych osobowych wiązać się będzie z właściwą procedurą prawną,
okresem wykonywania umowy, przepisami prawa upoważniającymi do zachowania i
archiwizacji pozyskanych danych.
6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu.
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy
uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie
profilowania

