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Załącznik Nr 1 do Karty Usług Nr G/59/2019

Kielce, dnia ……………………..…...
	

	
	
	

	
	
	

	
	
wnioskodawca/cy:   zgodnie z art. 97 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami  podziału nieruchomości stanowiącej współwłasność albo przedmiot współużytkowania wieczystego można dokonać na wniosek wszystkich współwłaścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości.

imię i nazwisko
adres korespondencyjny, nr telefonu

Prezydent Miasta Kielce
Wydział Geodezji 
Referat Geodezji, Kartografii i Katastru
25-619 Kielce, Młoda 28

Wnoszę o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości położonej w Kielcach przy ul. 
	
działka nr 	obręb	
w trybie przepisów: (właściwe podkreślić/zaznaczyć):
1. art. 93 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
2. art. 94 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
3. art. 95 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
Niniejszy podział dokonywany jest celu (uzasadnić szczegółowo cel podziału) .	
	
	


1)	
2)	
3)	
podpis (podpisy)

Załączniki:
dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości (np.: odpis/wyciąg z księgi wieczystej, akt własności ziemi, akt notarialny, postanowienia sądu i inne).
	wypis z katastru nieruchomości i kopia mapy katastralnej obejmującej nieruchomość podlegającą podziałowi.
	decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli była wydana przed dniem złożenia wniosku          o podział, obowiązująca w dniu złożenia wniosku.
	wstępny projekt podziału, z wyjątkiem podziałów o których mowa w art. 95 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
Wstępny projekt podziału opracowuje się na kopii mapy zasadniczej, a w przypadku jej braku na kopii mapy katastralnej, uzupełnionej o niezbędne dla projektu podziału elementy zagospodarowania terenu.
Wstępny projekt podziału nieruchomości powinien zawierać w szczególności :
– granice nieruchomości podlegającej podziałowi;
– oznaczenie nieruchomości podlegającej podziałowi według danych z katastru nieruchomości oraz księgi wieczystej, a w razie jej braku, według innych dokumentów określających stan prawny nieruchomości;
– powierzchnię nieruchomości podlegającej podziałowi;
– naniesione w kolorze czerwonym granice projektowanych do wydzielenia działek gruntu;
– przedstawione w kolorze czerwonym powierzchnie projektowanych do wydzielenia działek gruntu;
– przedstawioną w formie graficznej w kolorze czerwonym lub w formie opisowej propozycję sposobu zapewnienia dostępu projektowanych do wydzielenia działek gruntu do drogi publicznej;
– jeżeli przedmiotem podziału jest nieruchomość zabudowana, a proponowany jej podział powoduje także podział budynku, granice projektowanych do wydzielenia działek gruntu powinny przebiegać wzdłuż pionowych płaszczyzn, które tworzone są przez ściany oddzielenia przeciwpożarowego usytuowane na całej wysokości budynku od fundamentu do pokrycia dachu. W budynkach, w których nie ma ścian oddzielenia przeciwpożarowego, granice projektowanych do wydzielenia działek gruntu powinny przebiegać wzdłuż pionowych płaszczyzn, które tworzone są przez ściany usytuowane na całej wysokości budynku od fundamentu do przykrycia dachu, wyraźnie dzielące budynek na dwie odrębnie wykorzystywane części, które mają własne wejścia i są wyposażone w odrębne instalacje
	protokół z przyjęcia granic nieruchomości.
	wykaz zmian gruntowych.
	wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej.

mapa z projektem podziału. 
Uwaga: jeżeli jest wymagane wyrażenie opinii, w formie stosownego postanowienia, dokumenty wymienione w punkcie od 5 do 8 dołącza się do wniosku o podział po uzyskaniu pozytywnej opinii. Dokumenty te powinny być włączone do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

W związku z realizacją wymogów 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”), uprzejmie informujemy, iż:
	Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce. 
W przypadku pytań dotyczących procesu przetwarzania swoich danych osobowych  może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres e-mail iod@um.kielce.pl,
	podane dane osobowe będą przetwarzane w związku z związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie podziału nieruchomości,

podanie danych jest obowiązkowe, a podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora jest ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
	przekazane przez Panią/Pana dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego dane te zostały przekazane, z zastrzeżeniem, iż okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przewidziany przez przepisy prawa, jakie mogą mieć związek z realizacją niniejszego celu, lub bezterminowo w przypadku zaklasyfikowania dokumentacji do kategorii archiwalnej A,
	przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do danych, ich sprostowania, kopii danych, usunięcia danych, przy czym uprawnienie to zostanie zrealizowane po okresie nie krótszym niż okres przechowywania danych,

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być instytucje uprawnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty upoważnione na podstawie podpisanej umowy pomiędzy Administratorem a tym podmiotem.
w przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie swoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

