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………………………………………….                                                                       Laskowa, dnia ……………………………. 
             (imię i nazwisko) 

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

…………………………………………. 
              (kod pocztowy) 

Urząd Gminy w Laskowej 
Laskowa 643 
34-602 Laskowa 

 
Wniosek o zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości 

Proszę o zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości, oznaczonej numerem działki ……………………………………. 
położonej we wsi …………….…………… stanowiącej moją własność (współwłasność, użytkowanie wieczyste*). 
 
W załączeniu przedkładam: 

1) mapa z projektem podziału, 
2) wykaz zmian gruntowych, 
3) protokół z przyjęcia granic, 
4) dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości/ odpis z księgi wieczystej, 
5) wypis i wyrys z katastru nieruchomości, 
6) wykaz synchronizacyjny. 
 
* niepotrzebne skreślić 

 

 
Klauzula informacyjna: 
Spełniając obowiązek wynikający 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Laskowa, 34-602 Laskowa, Laskowa 643.  

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: 
rodolaskowa@gmail.com lub pod adresem 34-602 Laskowa, Laskowa 643  

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu: a. Realizacji podziału nieruchomości.  

4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.  
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust 1 lit. c 

RODO) .  

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia danych osobowych,  
w szczególności w zakresie obsługi informatycznej, prawnej, ochrony osób i mienia, oraz podmioty uprawnione na podstawie odrębnych 

przepisów prawa.  

7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji przez gminę obowiązków wynikających z przepisów prawa, 
a następnie przez czas wynikający z przepisów prawa, zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt.  

8. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa Trzeciego.  

9. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a. Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;  
b. Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także Prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy 

przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy 

publicznej;  
c. Prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;  

d. Prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)prawo do 

wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)  
10. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania.  

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych osobowych opierających się na 

zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym nie będą podlegać profilowaniu.  

 
 
 
 

…………………………………………………….. 
            (własnoręczny podpis) 


