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Wniosek 
o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości

Proszę o zaopiniowanie zgodności wstępnego projektu podziału nieruchomości z miejscowym 

planem zagospodarowania przestrzennego miasta Sandomierza, lub z decyzją o warunkach 

zabudowy znak UA. …………………………………... z dnia …………….……………………………….. 

dla działki oznaczonej numerem ewidencyjnym …………………..……....., położonej w Sandomierzu 

przy ul. ………………………………obręb nr ………. 

Celem dokonania podziału nieruchomości jest…………………………………………………........... 

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

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

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

Załączniki do wniosku: 
� Aktualny wypis z ewidencji gruntów 
� Wstępny projekt podziału nieruchomości opracowany na kopii mapy zasadniczej wraz z orientacją 
� Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli była wydana przed dniem złożenia 

wniosku (w przypadku braku planu miejscowego) 
� Ekspertyza o możliwości podziału budynku w przypadku podziału nieruchomości powodującego podział 

budynku, wydana przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane. 
� Zgoda na podział działki wydana przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, w przypadku gdy 

działka leży w strefie ochrony konserwatorskiej. 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Sandomierz z siedzibą Plac Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz, reprezentowana przez Burmistrza Miasta 
Sandomierza. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którego jednym z zadań jest udzielanie informacji osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez 
administratora. Może Pan/Pani skontaktować się z za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: magdalena.zukowska@um.sandomierz.pl , pod numerem telefonu 15/ 
81-54-193 lub pisemnie na wskazany wyżej adres siedziby administratora. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: pracownicy posiadający upoważnienie do 
przetwarzania danych, organy uprawnione do żądania dostępu do danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe, które zebrane zostały w celu spełnienia wymogów prawa 
adekwatnych do sytuacji przetwarzania będą przetwarzane przez okres niezbędny w celu rozstrzygnięcia ewentualnych roszczeń. Prawo dostępu do swoich danych osobowych 
oraz prawo do otrzymania ich kopii. Zasady i tryb realizacji tego prawa są szczegółowo uregulowane w art. 15 RODO; Ma Pan/Pani Prawo do wniesienia skargi do organu 
nadzorczego [Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych]. Warunki i tryb korzystania ze środków ochrony prawnej są szczegółowo uregulowane w Rozdziale VIII RODO. 
Podanie danych jest niezbędne do realizacji ww. celów i wynika z art. 23 ust. 1 pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 
1781). W przypadku realizacji zadań ustawowych obowiązek podania danych osobowych wynika z określonych przepisów prawa, w pozostałych przypadkach ma charakter 
dobrowolny. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie i w granicach przepisów prawa. Każdy ma prawo dostępu do swoich danych, 
prawa ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzanych danych osobowych zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych. 

Burmistrz 
Miasta Sandomierza 

Wnioskodawca 
……………………………………….. 

……………………………………….. 
(imię, nazwisko lub pełna nazwa) 

……………………………………….. 

Adres 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 
numer telefonu (nie obowiązkowo) 

Burmistrz Miasta Sandomierza 
Plac Poniatowskiego 3 

27-600 Sandomierz 

 (podpis/podpisy wnioskodawców) 
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