
……………………..………                       Dynów, dnia.................2022r.                    
(imię i nazwisko) 

 

…………………………..… 
(adres zamieszkania) 

 

…………………………..… 
(*nr telefonu)        

 Burmistrz Miasta Dynów 

 
Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej podział działek 

 
       Zwracam się z prośbą o wydanie opinii oraz decyzji zatwierdzającej podział działki/-ek 

nr ....…………………………………………………………………………………………….. 

położonych w Dynowie, obręb Dynów / Bartkówka, na nowe o następujących numerach: 

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

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

Proponowany wstępny podział w/w działki/-ek przedstawiam na załączonej do wniosku 

mapie zasadniczej – „wstępny podział nieruchomości”. 

Podział działki/-ek nr ...............………………………………dokonywany jest w celu (podać 

cel podziału, ich przewidywane przeznaczenie itp.) 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Utworzone w wyniku podziału działki będą miały zapewnioną obsługę komunikacyjną           

w następujący sposób **: 

a/ poprzez bezpośredni dostęp do ulicy – drogi publicznej (podać nazwę ulicy, ewentualnie nr 

drogi):   ………………………………………………………………………………………... 

b/ poprzez drogę dojazdową o nr ewid. ………………. o szerokości ……………..  

c/ poprzez ustanowienie odpowiedniej służebności gruntowej (tzw. prawo przejazdu                  

i przechodu) na działkach nr ewid. ………………… - szerokości pasa terenu przewidzianego 

do przejazdu i przechodu w metrach ……….. 

 

Do wniosku dołączam następujące dokumenty: 

1) wypis z księgi wieczystej stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, 

2) wypis z katastru nieruchomości (wypis z ewidencji gruntów i budynków), 

3) kopię mapy z ewidencji gruntów, 

4) pozwolenie, o którym mowa w art. 96 ust. 1a, w przypadku nieruchomości wpisanej 

do rejestru zabytków 

5) ostateczną decyzję o ustaleniu warunków zabudowy wydaną  przez Burmistrza Miasta 

Dynowa znak .......................................................................................    
6) wstępny projekt podziału działek, 

      7)   protokół z przyjęcia granic nieruchomości, 

      8)   wykaz zmian gruntowych, 

      9)   mapę z projektem podziału. 

 
*dane nieobowiązkowe, do celów kontaktowych 

** odpowiednie zaznaczyć             

                                                             ................................................
         podpis    
 



Klauzula Informacyjna 

(dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego 

ciążącego na administratorze-  wydanie decyzji zatwierdzającej podział działek) 

 

Zgodnie  z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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)- RODO, Burmistrz Miasta Dynów 

informuje, że: 

1. Administratorem Pana/ Pani danych osobowych  jest Gmina Miejska Dynów z siedzibą  

ul. Rynek 2, 36-065 Dynów, obsługiwana przez Urząd Miejski w Dynowie i reprezentowana przez 

Burmistrza Miasta  Dynów. 

Z Administratorem- Burmistrzem Miasta Dynów można skontaktować się poprzez nr tel.  

16 65 21 093 lub pisemnie na adres siedziby Administratora. 

2. Burmistrz Miasta Dynów wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan 

skontaktować się poprzez: email: iodum@dynow.pl, telefonicznie pod nr tel. 16 888 90 30 lub pisemnie 

na adres  siedziby Administratora. Z Inspektorem Ochrony Danych można  kontaktować się 

we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 

związanych z przetwarzaniem danych osobowych. 

3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wniosku o wydanie decyzji 

zatwierdzającej podział działek. 

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą  na podstawie: art. 6 ust.1 lit. c) RODO- wypełnienie 

obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, wynikającego z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o  

gospodarce nieruchomościami oraz  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego. 

W przypadku danych, których obowiązek podania nie wynika z przepisu prawa, Pani/ Pana dane 

osobowe przetwarzane będą na podstawie wyrażonej przez Pana/ Panią zgody (art. 6 ust. 1 lit. a 

RODO)- w celu wynikającym z treści wniosku/ w celu ułatwienia kontaktu. 

4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być strony oraz uczestnicy postępowania 

administracyjnego, prowadzonego w celu wydania decyzji zatwierdzającej podział działek, podmioty 

uprawnione do uzyskania danych osobowych w uzasadnionych przypadkach i na podstawie 

odpowiednich przepisów prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów 

podpisanych z Gminą Miejską Dynów przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest 

Gmina Miejska Dynów. 

5. Pana/ Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

6. Pana/Pani dane będą przechowywane przez okres wynikający z celów przetwarzania opisanych w pkt. 

3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa w tym do celów archiwalnych w interesie publicznym tj. przez okres określony 

w ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach 

wykonawczych do tej ustawy. 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/ Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące 

uprawnienia: 

a. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, 

b. prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych- w przypadku gdy dane 

są nieprawidłowe lub niekompletne, 

c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (nie dotyczy przypadków określonych 

w art. 17 ust. 3 RODO), 

d. prawo do przenoszenia danych, 

e. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. 

8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na 

przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia 

tej zgody w dowolnym momencie przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9. Na  działania  Administratora związane z przetwarzaniem  Pana/Pani danych osobowych przysługuje 

Panu/ Pani prawo wniesienia  skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza 

przepisy RODO. 

 

 

 

mailto:iodum@dynow.pl


10.  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż  przesłanką przetwarzania 

danych osobowych jest przepis prawa. Konsekwencją  niepodania danych będzie niezałatwienie sprawy 

wnioskującego zgodnie z oczekiwaniami. W pozostałych przypadkach podanie przez Panią/Pana 

danych osobowych ma charakter dobrowolny. 

11. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 

 

 

Potwierdzam zapoznanie się z klauzulą informacyjną: 

 

………………………………… 

data i podpis  

 

 


