........................................................
miejscowość, data
...........................................................
...........................................................
...........................................................
imię i nazwisko, adres wnioskodawcy

Wójt Gminy Rybno
WNIOSEK
o zatwierdzenie podziału nieruchomości
(rolnej lub leśnej)
Na podstawie art. 96 ust. 1 i art. 97 ust. 1 i 1a pkt. 1-4 w zw. z art. 92 ust. 1 i 2 oraz art. 93 ust. 2a
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1990)
oraz § 2 ust. 2 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów z 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu
dokonywania podziałów nieruchomości ( Dz.U. Nr 268, poz. 2663), wnoszę o zatwierdzenie
podziału

nieruchomości

położonej

w

........................................,

gm.

Rybno,

nr

ewid.

działki.............. obręb .........................................., o pow. ............................, wykazanej w ewidencji
gruntów i budynków jako użytek gruntowy ....................................., poprzez wydzielenie
.......................... działek gruntu, oznaczonych jako działki ewidencyjne nr ...........................,
nr ........................., nr .............................., nr.............................w sposób przedstawiony na
załączonym do niniejszego wniosku wstępnym projekcie podziału nieruchomości.
Powołana nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
jak również nie jest objęta decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
Wnioskowany podział dokonywany jest w celu wydzielenia wskazanych wyżej działek gruntu
o powierzchni poniżej 0,3000ha na cel ................................................................................................
Dojazd do dzielonych działek zapewniony będzie od ………………………………………….........

..................................................
podpis wnioskodawcy/ ów

Załączniki:
1. Dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości
2. Wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków,
3. Kopia mapy katastralnej obejmującej nieruchomość podlegającą podziałowi,
4. Wstępny projekt podziału sporządzony zgodnie z § 3 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów
z 7.12.2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz.U. Nr 268,
poz. 2663) minimum w 3 egzemplarzach
5. Protokół z przyjęcia granic nieruchomości
6. Wykaz zmian gruntowych
7. Wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne
niż w księdze wieczystej
8. Mapę z projektem podziału
9. Pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na podział nieruchomości w przypadku
nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków
Nie podlega opłacie skarbowej
na podstawie art. 2 pkt 1 lit. h
ustawy z dnia 16 listopada 2006r.
o opłacie skarbowej ( Dz.U. z 2020r.
poz. 1546 z późn. zm.)
Dokumenty, o których mowa w pkt 5 – 8 należy dołączyć do wniosku o podział nieruchomości po uzyskaniu
pozytywnej opinii o zgodności wstępnego podziału nieruchomości z planem miejscowym lub w przypadku
braku planu z przepisami odrębnymi.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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 „RODO” ) informujemy, że:
1.Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Rybno, ul. Długa 20, 96 - 514 Rybno
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@gminarybno.com
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania zaświadczenia, zgodnie z przepisami ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego
4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat ( zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt)
6. Każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania
w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych
7. Każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkować będzie odmową realizacji wniosku.

…………………………………………
Czytelny podpis

