
 

 

 

 

 

 

 
 Miejsce na pieczęć organu 

 

….........................................                                                 Chęciny, dn............................. 

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

                       (adres zamieszkania) 
…......................................... 

                      ( telefon kontaktowy 1) 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny 

Plac 2 Czerwca 4 

26-060 Chęciny 

                                 

                                                   Wniosek o podział nieruchomości  

    Podstawa art. 97 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz.U. z  2018 , poz. 121 ze zm.)  

  Proszę  o  wydanie  postanowienia  opiniującego  wstępny projekt  podziału  nieruchomości  /  decyzji

zatwierdzającej  projekt  podziału  nieruchomości* oznaczonej  geodezyjnie  jako  działka

nr…............................... o powierzchni …....................... położonej w obrębie …........................., gmina

Chęciny, na następujące działki..............................................................................................................….

Przedmiotowa nieruchomość stanowi własność…………………………………………………………...
…........................................................................................….................................... i posiada urządzoną  
w Sądzie Rejonowym w........................................ księgę wieczystą .................…..............................……

Celem podziału wyżej wymienionej nieruchomości jest : ...........................................................................

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

......................................................................................................................................................................

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

                                                                                                                                                  podpis wnioskodawcy 
 * niepotrzebne skreślić                                  

 Verte

 
 

UG i M  
w 

Chęcinach 

Wniosek  
o podział nieruchomości 

 



Do wniosku o podział nieruchomości dołączam: 

1. kserokopię dokumentu stwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości, 

2. wypis z rejestru gruntów, 

3. kserokopię mapy katastralnej, 

4. wstępny projekt podziału w co najmniej dwóch egzemplarzach,  

5. decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli była wydana przed dniem złożenia wniosku o podział, 

obowiązująca w dniu złożenia wniosku, 

6. protokół  przyjęcia przebiegu granic oraz  mapy z projektem podziału.

Realizując obowiązek informacyjny, określony w  art. 13 ust. 1 i  ust. 2 RODO informujemy, że: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Chęciny z siedzibą w Chęcinach Pl. 2 Czerwca 4, 
    kod pocztowy: 26-060, adres e-mail:  gmina@checiny.pl, tel.  41 31 51 006. 
2.  W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony
    Danych pod adresem e-mail: iodo@checiny.pl, tel. 41 31 53 117. 

Szczegółowe informacje o prawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie
znajdują się na stronie internetowej administratora, w zakładce: Ochrona Danych Osobowych (w szczegółowej
klauzuli referatu GNOŚR – V):

http://www.checiny.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=674&strona=1

1  Wyrażam zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  w  zakresie  numeru  telefonu  zgodnie  z  art.  6  ust.  1  pkt  a)
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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), w celu ułatwienia kontaktu.

  
   □ TAK, wyrażam zgodę                                □ NIE 

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

 (miejscowość, data)                                                                     (podpis) 

http://www.checiny.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=674&strona=1

	Szczegółowe informacje o prawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie znajdują się na stronie internetowej administratora, w zakładce: Ochrona Danych Osobowych (w szczegółowej klauzuli referatu GNOŚR – V):

