WNIOSEK O WYDANIE POSTANOWIENIA OPINIUJĄCEGO WSTĘPNY PROJEKT
PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI
Wnioskodawca:

Michałowice, dnia……….……………..….

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

Wójt Gminy Michałowice
Plac Józefa Piłsudskiego 1
32-091 Michałowice

(adres, kod pocztowy, tel/fax)

WNIOSEK
o wydanie postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału nieruchomości oznaczonej numerem
ewidencyjnym ........………. położonej w miejscowości .................................... Gmina Michałowice, zgodnie
z załączoną dokumentacją.

..................................................
Podpis
Wniosek powinien zawierać:
1. Dokument potwierdzający prawo własność:
(np. odpis z ksiąg wieczystych/akt notarialny/ postanowienie sądu o nabyciu spadku)
2. Wypis i wyrys z ewidencji gruntów
Organ wydający: Starostwo Powiatowe Ul. Przy Moście 1 - Wydział Geodezji Kartografii Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
3. Uzgodnienie możliwości obsługi komunikacyjnej działki od zarządcy drogi

I. Powiatową - Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Kraków , ul. Karola Wojtyły 106, 32-086 Batowice
II. Krajową - Generalna Dyrekcja dróg Krajowych i Autostrad – Kraków ul. Mogilska 25
4. Wstępny projekt podziału nieruchomości

UWAGA:
1.
Postanowienie opiniujące wstępny projekt podziału jest zwolnione z opłaty skarbowej Art. 2. ust. 1, pkt 1 *
2.
Wniosek należy złożyć na dzienniku podawczym (parter) w siedzibie Urzędu Gminy Michałowice 32-091 Michałowice.
…………Pl. Józefa Piłsudskiego 1 w godzinach: wt. – czw.. 8.00. – 16.00, pn. 9.00. – 18.00, pt 8.00 – 15.00 .
Osoba upoważniona do kontaktu w sprawie: Krawczyk Piotr, tel 012 388 57 40 w.24 , pkra@michalowice.malopolska.pl
*- podstawa prawna - Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2018 poz. 1044 z późn. zm.).

Klauzula informacyjna
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Michałowice, z siedzibą w Urzędzie Gminy Michałowice, przy
Placu Józefa Piłsudskiego 1 (32-091 Michałowice). Z Administratorem danych osobowych można skontaktować się telefonicznie,
pod numerem telefonu 12-388-50-03 lub za pośrednictwem wiadomości e-mail, skierowanej na adres
sekretariat@michalowice.malopolska.pl. Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych,
z którym możliwy jest kontakt poprzez adres e-mail iod@michalowice.malopolska.pl. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą
w celu uzyskania postanowienia o zgodności planowanego podziału z ustaleniami z MPZP Gminy Michałowice. Podstawą
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest ustawa o gospodarce nieruchomościami. Podanie danych osobowych jest
wymogiem ustawowym. Okres przechowywania danych wynosi 5 lat. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu
do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)
w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

