
Wypełnia pracownik Urzędu: 

Znak sprawy BK.6831. ….…… . …..….… 

* Proszę zaznaczyć odpowiedni wariant 
 

Konopnica, dnia ………………..……………r. 
…………..…………………………………………………  
Imię i nazwisko właściciela / współwłaścicieli / nazwa firmy 

………………..……………………………… 

………………..……………………………… 
Adres do korespondencji 

………………..……………………………… 
Numer telefonu  

Odbiór dokumentów: (proszę zaznaczyć preferowaną formę) 

 osobiście 

 listownie na powyższy adres 

WÓJT GMINY KONOPNICA 

Wniosek o podział nieruchomości 

Zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami składam wniosek o podział 
nieruchomości działki nr ………………………… położonej w miejscowości ……………………………………………………… 
gm. Konopnica. Podział jest dokonywany *: 

1. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania gminy Konopnica – część wschodnia dla 

miejscowości ……………………………………………….……………………... /dotyczy miejscowości Stasin i Zemborzyce/ 

2. Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy Nr ……..….. / ……..….. znak BK.6730.1. ……..….. . ……..….. 

z dnia ………………………………r. 

3. Zgodnie z przepisami odrębnymi w celu powiększenia nieruchomości sąsiedniej o działkę 

oznaczoną nr ………………..………… 

4. W celu: .………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………..…………….………….………… 
Czytelny podpis 

Załączniki: 
1. Wstępny projekt podziału, z wyjątkiem podziałów, o których mowa w art. 95 (z wyjątkiem podziałów, 

o których mowa w art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami) – min. 2 egz. 
2. Kopia mapy ewidencji gruntów i budynków – 1 egz. 
3. Wypis lub skrócony wypis z ewidencji gruntów i budynków dla działki której dotyczy podział 
4. Kopia prawomocnej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wraz z załącznikiem 

graficznym (w przypadku podziału z pkt 2) 
 

5. Odpis lub wydruk księgi wieczystej dla przedmiotowej nieruchomości 
 

 

6. Protokół z przyjęcia granic nieruchomości 
7. Wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż 

w księdze wieczystej 
8. Wykaz zmian gruntowych 
9. Mapa z projektem podziału – min. 2 egz. 
10. Podpisana karta informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych (na odwrocie wniosku) 
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PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Konopnica jest Wójt 
Gminy Konopnica z siedzibą w Kozubszczyzna 127A, 21-030 Motycz, tel. 815031081,  adres e-
mail: sekretariat@konopnica.eu 

2. Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Konopnica jest Jarosław Czerw, adres e-mail: 
iod@konopnica.eu, adres do korespondencji: Kozubszczyzna 127A, 21-030 Motycz. 

 
KARTA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 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 (RODO) 

informujemy, że: 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wójt Gminy Konopnica z siedzibą                                
w Kozubszczyzna 127A 21-030 Motycz, tel. 815031081 , adres e-mail: 
sekretariat@konopnica.eu 

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Jarosław Czerw, adres e-mail iod@konopnica.eu, adres                         
do korespondencji: Kozubszczyzna 127A, 21-030 Motycz. 

3. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa – zgodnie z Rejestrem 
Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w Urzędzie Gminy Konopnica. 

4. Odbiorcami Pana/i danych osobowych będą odbiorcy – zgodnie z Rejestrem Czynności 
Przetwarzania Danych obowiązującym w Urzędzie Gminy Konopnica. 

5. Pana/i dane osobowe przechowywane będą przez okres – zgodnie z Rejestrem Czynności 
Przetwarzania Danych obowiązującym w Urzędzie Gminy Konopnica. 

6. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania (jeśli przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadania 
realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 
Administratorowi – art. 6 ust. 1 lit.      e RODO). 

7. Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,  tj. Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych. 

8. Podanie Pana/i danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów obowiązującego 
prawa („wymóg ustawowy”) – zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych 
obowiązującym w Urzędzie Gminy Konopnica. Konsekwencją niepodania danych jest 
uniemożliwienie wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub 
uniemożliwienie wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach 
sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. 

9. Pana/i dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym 
profilowaniu). 

10. Pana/i dane osobowe nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji 
międzynarodowej. 

 

Rejestr Czynności Przetwarzania Danych obowiązujący w Urzędzie Gminy Konopnica dostępny 
jest do wglądu w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Gminy Konopnica. 

 

…………..…………….………….………… 
podpis 


