
 

  

  

  

 

  

  

  
  Miejsce na pieczęć organu  
  

 

….........................................                                             Chęciny, dn.............................  
        (imię i nazwisko właściciela nieruchomości)  

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

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

….........................................  
                         (telefon  kontaktowy1 )   
  

Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny  

Plac 2 Czerwca 4  

26-060 Chęciny  

  

Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości   

  

   

  Proszę o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości położonej w gminie Chęciny, działka         

nr………………………………… o pow. ………………………………… w obrębie ewidencyjnym …………………………………………………, 

zapisana w księdze wieczystej nr …………………………………………………………………………….. prowadzonej przez 

Sąd Rejonowy w Kielcach, stanowiąca własność / będąca w użytkowaniu wieczystym (i inne 

……………........................................................................................................................) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                                                 (wpisać imiona, nazwiska lub nazwy firm i instytucji oraz adresy)  

z nieruchomościami sąsiednimi:  
- działka nr …………………………… o pow. …………………………… w obrębie 

ewidencyjnym…………………………..............………………, zapisana w księdze wieczystej nr ……………………………………… 

prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kielcach, stanowiąca własność / będąca  

w użytkowaniu wieczystym (i inne ………………...………………………………………………………………...…….....................…..) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……............................……………………………………………………………………………………………................…………………………………………. 
                                                                 (wpisać imiona, nazwiska lub nazwy firm i instytucji oraz adresy)  

- działka nr …………………………… o pow. …………………………… w obrębie ewidencyjnym 

…………………………………........……………, zapisana w księdze wieczystej nr …………………………………………. 

    

 

                     Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości 



prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kielcach, stanowiąca własność / będąca  

w użytkowaniu wieczystym (i inne .…………………………………………………………………………………………………………………….. )   
……………………………………………………………….................…………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
                                                                   (wpisać imiona, nazwiska lub nazwy firm i instytucji oraz adresy)  

Do czynności ustalenia przebiegu granic proszę upoważnić geodetę:  
……………………………………………………………………………………………………………………….......................………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(wpisać imię i nazwisko, nr uprawnień i adres)  

  

Przyjmuje do wykonania:  
  
……………………………………………………………………………………  

            (podpis i pieczęć geodety)                                                                              

                                                                            …..............................................  
                                                                                                podpis wnioskodawcy  
 

Przedkładam następujące załączniki:  

1) dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości  …….......................……………………………………………………………… 
2) aktualny odpis z rejestru  ……………………………………………………………………….............................………………………………………. 
3) dowód zapłaty opłaty skarbowej  
4) inne  ………………………………………………………………...........................…………………………………………………………………………………… 
 

 

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

