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

WNIOSEK O WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA ROZGRANICZENIOWEGO 
 

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 rozgraniczeniowego 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  ............................................................................................................  

graniczącej z nieruchomościami sąsiednimi: 

1.  .............................................................................................................................................................................  

2.  .............................................................................................................................................................................  

3.  .............................................................................................................................................................................  

4.  .............................................................................................................................................................................  

5.  .............................................................................................................................................................................  

6.  .............................................................................................................................................................................  

(Powyżej podać wszystkie znane wnioskodawcy dane dotyczące nieruchomości sąsiednich tj.: położenie, nr działki, karta 

mapy, nr KW, nazwiska i adresy właścicieli.) 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 rozgraniczenia nieruchomości tj. realizacji 
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust 1. lit c RODO) wynikającego z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. 

Prawo geodezyjne i kartograficzne. 

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowej. 
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: 

 strony postępowania administracyjnego w sprawie rozgraniczenia nieruchomości, 

 geodeta upoważniony przez Prezydenta Miasta Katowice na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne 
i kartograficzne do przeprowadzenia czynności ustalenia przebiegu granic, 

 operator pocztowy.  
 

CIĄG DALSZY WNIOSKU NA NASTĘPNEJ STRONIE 
 

1 Dane niezbędne 
2 Dane podawane dobrowolnie 

  

 

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


 
 

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.  

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. 

 
 

 

 

 ……...…..………………………................  

 (podpis wnioskodawcy) 

 

 

 

Podlega opłacie skarbowej. 

(Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej – czynność urzędowa jaką jest wydanie decyzji orzekającej o 

rozgraniczeniu nieruchomości podlega opłacie skarbowej w wysokości 10 zł.) 

 
Do wniosku załącza się dokument potwierdzający zapłatę opłaty skarbowej w wysokości 10zł 

 
Opłatę skarbową można uiścić: 

1. bezgotówkowo za pomocą bankowości elektronicznej na rachunek bankowy nr 52 1020 2313 2672 0211 1111 1111; 
2. za pomocą opłatomatów zlokalizowanych w budynku przy ul. Rynek 1 oraz przy ul. Francuskiej 70; 

3. we wszystkich oddziałach Banku PKO BP S.A. na terenie miasta Katowice (bez dodatkowych opłat) na rachunek Bankowy Urzędu Miasta 

Katowice nr 52 1020 2313 2672 0211 1111 1111; 
4. na stanowiskach obsługi klientów: 

 w Biurze Obsługi Mieszkańców w budynku przy ul. Rynek 1, 

 Urzędzie Stanu Cywilnego przy Placu Wolności 12 A, 

przy wykorzystaniu usługi Webpos Paybynet do płatności mobilnych realizowanych przez klientów: Banku Pekao S.A., Banku PKO BP 
S.A., Banku ING Bank Śląski S.A. za pomocą aplikacji BLIK oraz Peopay; 

5. gotówkowo za pośrednictwem inkasenta w: 

 Urzędzie Stanu Cywilnego przy Placu Wolności 12 A 

 Wydziale Uprawnień Komunikacyjnych - pobór w punkcie znajdującym się w budynku w Katowicach przy ul. Francuskiej 70 

 Śląskim Urzędzie Wojewódzkim ul. Jagiellońska 25 


