..…….…...………………………

miejscowość, data

………………………………………………
Imię i nazwisko lub nazwa wnioskodawcy
……………………………………………….
Adres
……………………………………………….
Telefon
Prezydent Miasta Chełm
Departament Architektury, Geodezji i Inwestycji
Wydział Architektury i Budownictwa
ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm

Wniosek o zaopiniowanie wstępnego projektu
podziału działki / działek
Wnoszę

o

zaopiniowanie

wstępnego

podziału

działki

/

działek

nr .........................…………..........…….…….....obręb ……..…..............położonej / położonych
w Chełmie przy ul. …...................................................................……………………………….
Podział

wykonano

w

celu

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

……………………………………………………………………………………………………………
Wnioskowany dokument (zaznaczyć odpowiednie pole):
- odbiorę osobiście;
- proszę wysłać pocztą.
Załączniki:
1.
2.
3.
4.
5.

Wstępny projekt wykonany na aktualnej mapie geodezyjnej – 2 egz.
Wypis z ewidencji gruntów i budynków lub inny dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości.
Opinia Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, jeżeli działka leży na terenie objętym ochroną
konserwatorską.
Pełnomocnictwo w oryginale – w przypadku działania przez pełnomocnika.
Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub
prokury w wysokości 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa lub prokury).

……………………………………………………..

podpis wnioskodawcy lub pełnomocnika
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Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 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 – dalej RODO, informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Chełm z siedzibą:

22-100 Chełm, ul. Lubelska 65, e-mail: info@umchelm.pl; tel. 82 5652070 ; fax: 825652254.
2. Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
RODO i przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego lub
czynności urzędowej zgodnie ze złożonym wnioskiem.
Podstawą prawną postępowania administracyjnego lub czynności urzędowej zgodnie ze
złożonym wnioskiem jest:
‒ ustawa Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r.,
‒ ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.
3. Dane osobowe podlegają ujawnianiu następującym odbiorcom: strony postępowania
administracyjnego, uczestnicy procesu budowlanego, organy oraz jednostki uzgadniające,
organy wyższego stopnia.
4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat.
6. Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
jeśli uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych odbywa się niezgodnie z przepisami.
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych osobowych
będzie skutkowało wezwaniem do ich uzupełnienia, a w przypadku nieuzupełnienia
pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.
8. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji dotyczących Pani/Pana
danych osobowych, w tym profilowaniu.
9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do
wycofania zgody, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem, prawo do
przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych.
10. Informacje kontaktowe Inspektora ochrony danych w Urzędzie Miasta Chełm: e-mail:
waldemar.korcz@umchelm.pl; tel. 82 565 26 06 lub pisemnie na adres siedziby
Administratora danych osobowych.

ZAPOZNAŁEM(ŁAM) SIĘ
...........................................................
(data, czytelny podpis)
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