
……………………..………                       Dynów, dnia.................2018r.                    

……………………..…….... 

…………………………..… 

(imię i nazwisko, adres zamieszkania) 

        

 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, 

3) kopię mapy z ewidencji gruntów, 

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

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

      6)   protokół z przyjęcia granic nieruchomości, 

      7)   wykaz zmian gruntowych, 

      8)   mapę z projektem podziału. 

 
*odpowiednie zaznaczyć              
 

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



 
1.  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych:   

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

      przez Administratora  t.j. Gminę Miejską w Dynowie w celu……………………………………... 

      ………………………………………………………… w okresie niezbędnym do załatwienia    

      …………………………………………………………………………..oraz wynikający z 

przepisów   

      dotyczących archiwizacji spraw do których zostają przekazane.   

2. Wyrażam zgodę na przekazanie  powyższych danych przez Administratora innemu podmiotowi 

do celów …………………………………………………………………. 

3. Mam świadomość  o posiadaniu prawa do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia  

przeglądania,  sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, oraz  o prawie  wniesienia 

skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku naruszenia przepisów 

rozporządzenia RODO). 

4. Zapoznałem się z klauzula informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Urzędzie 

Miejskim w Dynowie. 

 

 

 

     Data i podpis ………………………………………… 

         


