KARTA USŁUGI
Urząd Miejski w Strzegomiu

KARTA USŁUGI – nr WNZ. 0143/K-4/2011
Podziały geodezyjne – wydawanie decyzji zatwierdzających podziały
nieruchomości.
Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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 (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1 z późn. zm.)
informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Burmistrz Strzegomia – Urząd Miejski Rynek 38, 58 – 150 Strzegom.
2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu jest Pan Tomasz Wadas.
Kontakt do inspektora ochrony danych adres e-mail: iodo@amt24.biz
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji wniosku o wydanie decyzji zatwierdzającej podział
nieruchomości na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO oraz art. 93 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.), rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. Nr 268 z
2004 r. poz. 2663) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2018 r. , poz. 2096 z późn.
zm.).
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez 100 lat, od ostatecznego zakończenia sprawy.
5. Ma Pani/Pan prawo do:
- dostępu do treści swoich danych;
- żądania sprostowania lub usunięcia swoich danych;
- żądania ograniczenia przetwarzania;
- wniesienia sprzeciwu;
- cofnięcia zgody na przetwarzanie, jeśli dokonuje się ono na podstawie dobrowolnej zgody (nie wpływa to
wszakże na legalność przetwarzania danych między udzieleniem zgody a jej cofnięciem).
6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych
osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2019r. poz. 1781).
6. Urząd Miejski w Strzegomiu nie prowadzi zautomatyzowanego przetwarzania danych w formie profilowania.
7. Podanie Pana/Pani danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr działki jest
obligatoryjne. Nie podanie ww danych skutkować będzie brakiem realizacji wniosku.

Wymagane dokumenty:
Wniosek o podział nieruchomości składa osoba, która ma w tym interes prawny –
właściciel nieruchomości. Wykonanie podziału zleca się geodecie uprawnionemu.
Do wniosku o podział należy dołączyć następujące dokumenty:
• stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości;
• wypis i wyrys z katastru nieruchomości;
• decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli była wydana przed
dniem złożenia wniosku o podział, obowiązującą w dniu złożenia wniosku;
• wstępny projekt podziału opracowany na kopii mapy zasadniczej, a w przypadku jej
braku – na kopii mapy katastralnej /ewidencyjnej/, uzupełnionej o niezbędne dla
projektu podziału elementy zagospodarowania terenu;
• protokół z przejęcia granic nieruchomości;
• wykaz zmian gruntowych;
• mapę z projektem podziału.
Formularz do pobrania:
Strona internetowa www.bip.strzegom.pl oraz Wydział Obsługi Interesantów
Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości F-3/WNZ(7)
Opłata skarbowa:
Nie dotyczy. Art.2 ust.1 pkt.1 lit. h ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej
(Dz. U. z 2019r., poz. 1000 z późn. zm.)
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Zwolnienia od opłaty:
Nie dotyczy
Termin załatwiania sprawy:
Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie
później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż
w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Tryb odwoławczy:
Od decyzji zatwierdzającej podział działki przysługuje odwołanie do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu, Al. Wyzwolenia 24, za pośrednictwem
Burmistrza Strzegomia, złożone w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji .
Uwagi:
Nie dotyczy
Miejsce składania dokumentów:
Urząd Miejski w Strzegomiu, Rynek 38, 58-150 Strzegom,
Wydział Obsługi Interesantów, parter - pokój numer 15, tel. 74 8560-573
(czynny: poniedziałek, środa, czwartek od godz. 8 ºº do godz.16 ºº, wtorek od godz.8 ºº do
godz. 17 ³º, piątek od godz. 8 ºº do godz. 14 ³º).
UWAGA – czas pracy Urzędu w miesiącach: lipiec i sierpień: poniedziałek, środa,
czwartek od godz. 7ºº do godz.15ºº, wtorek od godz.7ºº do godz. 16³º, piątek od godz. 7ºº
do godz. 13³º.
Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego, II piętro pokój nr 34, tel. 74 8560-544
Forma załatwienia sprawy:
Decyzja zatwierdzająca podział geodezyjny nieruchomości.
Sposób odebrania dokumentu:
Decyzję można odebrać w Wydziale Obsługi Interesantów w godzinach pracy urzędu,
parter, pokój nr 15. W przypadku nieodebrania decyzji w wydziale, zostanie ona wysłana
listem za pośrednictwem poczty/gońca.
Wejście w życie karty usługi
Rejestr zmian
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