PŁOCK, dn. …………………….
Wnioskodawca/y:
Imię i nazwisko/pełna nazwa………………………………………………………………………………...
Adres ……………………………………………………………………………………………………...…...
Adres do korespondencji ……………………………………………………………………………...….....
Numer telefonu kontaktowego ....................................................................................……………......
e-mail …………………………………………………………………………………………………………..
PREZYDENT MIASTA PŁOCKA
WNIOSEK
o rozgraniczenie nieruchomości
Wnoszę o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości:
- położonej w Płocku przy ul. ........................................................
- uregulowanej w księdze wieczystej KW ...................................................................
- stanowiącej działkę/ki ewidencyjną/e nr ................................................. z obrębu ..........................
- będącej własnością* / w użytkowaniu wieczystym* / we władaniu*:
............................................................................................................................................................
(imię i nazwisko, nazwa)
z nieruchomością sąsiednią / nieruchomościami sąsiednimi:
Obręb

Numer działki/ek

Właściciel / użytkownik wieczysty /
władający

Numer księgi
wieczystej

Koszty wykonania dokumentacji geodezyjnej pokrywają strony postępowania.
...........................................................
(podpis wnioskodawcy)
W załączeniu*:
1. dokument potwierdzający tytuł własności do nieruchomości (w przypadku braku księgi wieczystej);
2. załącznik mapowy z oznaczonymi kolorem czerwonym granicami, które będą podlegać rozgraniczaniu;
3. opłata skarbowa – 10,00 zł.
* właściwe zaznaczyć

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
27.04.2016r. 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)
informuję, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, pl. Stary Rynek 1.
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu dokonania rozgraniczenia nieruchomości zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 276 z późn. zm.)
oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Rolnictwa Gospodarki
Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1997 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz. U. z 1999r. nr 45, poz.
453).
4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na
podstawie przepisów prawa.
5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją
kancelaryjną.
6. Każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
7. Każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji
wniosku.

