Bielsk Podlaski, ………………………………..
…………………………………….
imię i nazwisko
………………………………………………..
adres wnioskodawcy
………………………………………………..

Burmistrz Miasta
Bielsk Podlaski
Wniosek
o podział nieruchomości
Zwracam się z prośbą o podział nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka
numer geodezyjny……………………………. o powierzchni ……………….., położonej w Bielsku
Podlaskim przy ulicy ………………………………., określonej w księdze wieczystej KW NR
……………………………………, zgodnie z: (zaznaczyć właściwy pkt)
1. ustaleniami planu miejscowego;
2. z warunkami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu:
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
3. przepisami odrębnymi;
4. niezależnie od ustaleń planu miejscowego, a w przypadku braku planu niezależnie od decyzji
o warunkach zabudowy – art. 95 pkt ……… .
Niniejszy podział ma na celu ………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Do nowo wydzielonych działek dostęp do drogi publicznej będzie zapewniony w następujący
sposób: …………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
W załączeniu:
1.aktualne dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości
2.wypis z katastru nieruchomości i kopia mapy ewidencyjnej obejmująca nieruchomość podlegającą podziałowi
3.decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli były wydane na nieruchomość objętą wnioskiem
4.pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na podział, jeżeli nieruchomość jest wpisana do rejestru zabytków
5.wstępny projekt podziału opracowany na kopii mapy zasadniczej w ilości odpowiadającej ilości stron +1 (z wyjątkiem
podziałów, o których mowa w art. 95ustawy o gospodarce nieruchomościami)
Uwaga: w przypadku, 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, zgodnie z wymogami zawartymi w art. 93 ust. 3b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27.4.2016 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), dalej: RODO informuję, że:
1. Administrator danych: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta
Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski;
2. Inspektor ochrony danych: dane kontaktowe inspektora ochrony danych - Urząd Miasta Bielsk
Podlaski, ul. Kopernika1, 17-100 Bielsk Podlaski;
e-mail: iod@bielsk-podlaski.pl, tel. 85 7318139

3. Cele przetwarzania danych osobowych: przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać
się będzie w celu dokonania podziału nieruchomości.
4. Podstawa prawna przetwarzania: - Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie
art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego w związku z
art.97 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
5. Odbiorcy danych: - brak odbiorcy
6. Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej: - Pani/Pana dane
osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
7. Okres przechowywania danych osobowych: - Pani/Pana dane będą przechowywane zgodnie z
Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu
działania archiwów zakładowych (Dz.U.2011 nr 14 poz. 67 z późn. zm.), kategoria akt A, a po 25
latach przekazane do archiwum państwowego.
8. Prawo dostępu do danych osobowych: - posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich
danych osobowych i prawo do ich sprostowania,
9. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: - przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych , 00-193
Warszawa ul. Stawki 2, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych
osobowych narusza przepisy RODO.
10.Konsekwencje niepodania danych osobowych: podanie przez Panią/Pana danych osobowych
jest wymogiem ustawowym. Niepodanie wskazanych we wniosku danych osobowych spowoduje, że
zostanie Pani/Pan wezwana/y stosownie do art. 64 § 2 kodeksu postępowania administracyjnego do
usunięcia braków wniosku w terminie 7 dni – co przedłuży czas rozpatrzenia sprawy.

11. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie: Pani/Pana dane osobowe nie
będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Informację przekazał:
Urząd Miasta Bielsk Podlaski
17-100 Bielsk Podlaski
ul. M. Kopernika 1
Tamara Jakimiuk- insp. w Ref. Gospodarki przestrzennej
Irena Syczewska – insp. w Ref. Gospodarki przestrzennej

……………………………………..
…………………………………….
(czytelne podpisy wnioskodawców)

