
 Katowice, dnia  ...........................  

 

 

WNIOSEK O WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA PODZIAŁOWEGO 

 
Wnioskodawca: 

 

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

(Imię, Nazwisko / Nazwa firmy)1 

 

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

Adres zamieszkania (ulica, nr budynku / nr mieszkania, kod pocztowy, miasto) 1 

 

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

Adres do korespondencji (wypełnić jeżeli jest inny niż adres zamieszkania) 2 

 

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

Telefon kontaktowy (stacjonarny, komórkowy) 2 

 

Zwracam się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie podziału nieruchomości  

położonej w Katowicach przy ulicy  .........................................................................................................................  

oznaczonej1 w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka/ki nr  .............................................................  

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

karta mapy  ................................................  obręb  ....................................................................................................  

dla której prowadzona jest księga wieczysta  ............................................................................................................  

Celem podziału wyżej wymienionej nieruchomości jest wydzielenie następujących działek (należy wskazać  

ich przeznaczenie):  ...................................................................................................................................................  

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

Dojazd z nowopowstałych działek do drogi publicznej odbywać się będzie:  ..........................................................  

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

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

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) - zwanego dalej RODO - informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Katowice z siedzibą w Katowicach przy ul. Młyńskiej 4,  

e-mail: urzad_miasta@katowice.eu. 

2. Prezydent Miasta Katowice wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych 

osobowych, w następujący sposób: 

a)  pod adresem poczty elektronicznej: iod@katowice.eu,  

b)  pisemnie na adres siedziby Administratora. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania w zakresie podziału nieruchomości tj. realizacji obowiązku prawnego 

ciążącego na administratorze (art. 6 ust 1. lit c RODO) wynikającego z art. 96 i 97 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami. 

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowej. 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą m.in.: 

 strony postępowania administracyjnego w sprawie podziału nieruchomości, 

 operator pocztowy. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wieczyście, co wynika z przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

7. Posiada Pani/Pan prawo żądania: 

 dostępu do treści swoich danych, 

 sprostowania lub uzupełnienia swoich danych,  

 ograniczenia przetwarzania swoich danych pod warunkiem wykazania jednej z podstaw prawnych określonych w art. 18 ust. 1 a-d RODO. 

8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO 

zgodnie z art. 77. na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

 

CIĄG DALSZY WNIOSKU NA NASTĘPNEJ STRONIE 

 

1 Dane niezbędne 
2 Dane podawane dobrowolne 
 

 

URZĄD MIASTA KATOWICE 
40-098 Katowice, ul. Młyńska 4 

tel. (32) 259-39-09, fax. (32) 253-79-84 

 
WYDZIAŁ GEODEZJI 

Referat Postępowań Administracyjnych 

tel. (32) 259-33-12 

 
   

  

mailto:iod@katowice.eu


 

 
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a ich brak uniemożliwi realizację Pani/Pana wniosku.  

10. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa 

w art. 22 RODO. 

 
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania w Urzędzie Miasta Katowice Pani/Pana danych osobowych są również dostępne na stronie 

Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice w zakładce „Ochrona danych osobowych” oraz pod adresem internetowym 

http://bip.katowice.eu/dokument.aspx?idt=512&idr=106805&menu=809 

 

 

 

 ……...…..………………………................  

 (podpis wnioskodawcy) 

Nie podlega opłacie skarbowej. 

(Ustawa z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej) 

 

 

 

 

 

Do wniosku załączam następujące dokumenty*: 

 

1. Dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości: 

 odpis księgi wieczystej 

 lub oświadczenie (złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej) przedstawiające aktualny stan 

wpisów w księdze wieczystej założonej dla nieruchomości objętej wnioskiem wraz  

ze wskazaniem numeru księgi wieczystej 

 lub zaświadczenie o stanie prawnym, jaki wynika ze zbioru dokumentów, 

2. Wypis z rejestru gruntów, 

3. Kopia mapy ewidencyjnej obejmująca nieruchomość podlegającą podziałowi, 

4. Wstępny projekt podziału (………..egz.) – minimum 5 egzemplarzy, 

5. Pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków – w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru 

zabytków, 

6. Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu – w przypadku dokonywania podziału 

w oparciu o art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami, 

7. Rzuty poszczególnych kondygnacji budynku wraz z przedstawieniem przebiegu projektowanej granicy 

– w przypadku, gdy przedmiotem podziału jest nieruchomość zabudowana a proponowany jej podział 

powoduje także podział budynku, 

8. Wykaz synchronizacyjny – w przypadku, gdy oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest 

inne niż w księdze wieczystej, 

9. Inne  (wymienić): …………………………………………………………………………………………. 

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

* niepotrzebne skreślić 


