
………………………………………              Przywidz dnia ……………….. 
(imię i nazwisko właściciela nieruchomości)                                                                                               
 

……………………………………………. 

                 (adres) 

 

…………………………………………… 

 

tel................................................... 
WÓJT GMINY PRZYWIDZ 

UL. GDAŃSKA 7 

83-047 PRZYWIDZ 
 

WNIOSEK 

o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości 

Podstawa prawna art. 93, 94 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, art. 
123 § 1 ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. 

 

Wnoszę o wydanie opinii w sprawie wstępnego projektu podziału nieruchomości – 

działki nr …………. obręb geodezyjny ….….………………………..…  Gmina Przywidz  w 

zakresie  zgodności z ustaleniami obowiązującego planu miejscowego* / decyzją o ustaleniu 

warunków zabudowy* / przepisami odrębnymi* (* niepotrzebne skreślić) 

Celem  podziału jest ……………………………………………………………………………. 

 

Wydzielone działki będą posiadały dostęp do drogi publicznej ul.…………… bezpośrednio 

/za pośrednictwem* :  

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

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

(podpisy wszystkich właścicieli nieruchomości) 

 

 

 

Załączniki: 

• 2 egzemplarze wstępnego projektu podziału sporządzonego na kopii mapy zasadniczej 
w skali 1:1000, albo 1:500, uzupełnionej o niezbędne dla projektu podziału elementy 

zagospodarowania terenu, + po 1 egzemplarzu dla każdego współwłaściciela, 

• dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości lub aktualny wypis z 

ewidencji gruntów,  

• pozwolenie konserwatora zabytków na podział nieruchomości w odniesieniu do 

nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, 

• kopia obowiązującej decyzji o warunkach zabudowy, 

• nr księgi wieczystej nieruchomości. 
 

*niepotrzebne skreślić 

 

 



Wstępny projekt podziału opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 07 grudnia 2004 r. w sprawie 

sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości powinien zawierać: granice nieruchomości podlegającej podziałowi; 

oznaczenie nieruchomości podlegającej podziałowi według danych z katastru nieruchomości oraz księgi wieczystej, a w razie 

jej braku – według innych dokumentów określających stan prawny nieruchomości,  wypis z ewidencji gruntów, 

powierzchnię nieruchomości podlegającej podziałowi, naniesione w kolorze czerwonym granice projektowanych do 

wydzielenie działek gruntu, przedstawione w kolorze czerwonym powierzchnie projektowanych do wydzielenia działek 

gruntu, przedstawioną w formie graficznej lub w formie opisowej propozycję sposobu zapewnienia dostępu projektowanych 

do wydzielenia działek gruntu do drogi publicznej. 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych. Informacje podawane w przypadku zbierania 

danych osobowych bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą zgodnie z art. 13 RODO  

 

1. Administratorem Państwa  danych osobowych jest Wójt Gminy Przywidz - Urząd Gminy ul. Gdańska 7, 83-047 Przywidz, e-

mail: sekretariat@przywidz.pl  tel. 58/6825146. 

2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego lub czynności urzędowej zgodnie ze 

złożonym wnioskiem. 

Podstawą prawną jest: 

• ustawa Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2021r. poz.735 ze zm.), 

• ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022r. poz. 503)  

• ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021r. poz. 1899 ze zm.), 

3. Dane osobowe podlegają ujawnianiu następującym odbiorcom:  

• strony postępowania administracyjnego, 

• organy oraz jednostki uzgadniające, 

• organy wyższego stopnia. 

4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres: dożywotnio. 

6. W zakresie swoich danych osobowych ma Pani/Pan prawo żądania: dostępu do danych, sprostowania danych. W postępowaniach 

administracyjnych i czynnościach urzędowych nie przysługuje prawo żądania wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych. 

7. Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  jeśli uzna, że przetwarzanie jej 

danych osobowych odbywa się niezgodnie z przepisami. 

8. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania. Niepodanie danych osobowych 

będzie skutkowało wezwaniem do ich uzupełnienia, a w przypadku nieuzupełnienia pozostawieniem wniosku bez rozpoznania. 

9. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji dotyczących Pani/Pana danych osobowych, w tym 

profilowaniu. 

10.W postępowaniach administracyjnych i czynnościach urzędowych prawo do wycofania w dowolnym momencie udzielonej 

wcześniej zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych nie przysługuje. 

 

 

 
Oświadczam, iż zapoznałem/am się z informacją o przetwarzaniu moich danych osobowych i wyrażam na to zgodę. 

 

 

Przywidz dnia ……………. Podpisy wnioskodawców: ………………………………………………  

 

         ………………………………………………. 

         

          ……………………………………………… 

mailto:sekretariat@przywidz.pl

