
Płock, dnia…………........................…………
…………………………………………….
/nazwisko, imię wnioskodawcy/

…………………………………………….     
     /imiona rodziców/

…………………………………………….
/adres zamieszkania, telefon/

………………………………….................
             /PESEL/

………………………………………….....
              /NIP/

                                                                                  Prezydent Miasta Płocka

WNIOSEK
o sprzedaż/ oddanie w użytkowanie wieczyste* nieruchomości Skarbu Państwa

poprzez dodzielenie gruntu do działki posiadanej

Zwracam się z prośbą o sprzedaż/ oddanie w użytkowanie wieczyste działki/ części
działki*  nr  …...….....………  o  pow....................,  położonej  w  Płocku  przy
ul. ………………….................................., obręb Nr ….............................................................
będącej własnością Skarbu Państwa, poprzez dodzielenie do działki nr …................................
o pow. ….................................... położonej w Płocku przy ul. ….........................................,
obręb Nr …....................................., której jestem właścicielem /użytkownikiem wieczystym*
Uzasadnienie wniosku ………………………………………………………………………................................
………………………………………………………………………………………………….........................................

W przypadku możliwości dodzielenia części działki zlecę na własny koszt uprawnionemu
geodecie podział wg opinii właściwej komórki Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta
oraz pokryję pozostałe koszty postępowania (w tym koszty wyceny dodzielanej działki).
Deklaruję/emy wniesienie opłat z tytułu sprzedaży:

□ jednorazowo,
□ w ratach ( max. 10 rocznych rat)

Oświadczam/my, że*:
;̟□ jestem/śmy przedsiębiorcą/cami  i prowadzę/imy działalność gospodarczą

□ nie jestem/śmy przedsiębiorcą i nie prowadzę/imy działalności gospodarczej*.
W załączeniu:

aktualny   wypis   z   rejestru   ewidencji   gruntów   i   budynków   dla   nieruchomości   objętych
wnioskiem;
aktualny odpis z księgi wieczystej nieruchomości, do której ma nastąpić dodzielenie,
mapa   do   celów   opiniodawczych   z  Ośrodka   Dokumentacji   Geodezyjno   –   Kartograficznej
w skali 1:500 – 3 egz., w tym jedna z zaznaczoną propozycją dodzielenia.

                                                                                      ………………………………………….
                                                                                 /podpis wnioskodawcy/

*niewłaściwe skreślić
¹ Przedsiębiorca (przedsiębiorstwo) – to każdy podmiot (jednostka gospodarcza) wykonujący/a
działalność gospodarczą niezależnie od jej formy prawnej (statusu) i sposobu finansowania.
Działalność gospodarcza – oferowanie towarów i/lub usług na rynku.

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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy,
że:
1.Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
2.kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3.dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o  sprzedaż/ oddanie w użytkowanie wieczyste*



nieruchomości Skarbu Państwa poprzez dodzielenie gruntu do działki posiadanej zgodnie z przepisami ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami;
4.odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
przepisów prawa;
5.dane osobowe przechowywane będą przez okres: wieczyście (kat. A zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt);
6.każdy   ma   prawo   do   żądania   od   administratora   dostępu   do   swoich   danych   osobowych,   ich   sprostowania   lub
ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych; 
7.każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8.podanie   danych   osobowych   jest   obowiązkowe   na   mocy   ustawy   z   dnia   21   sierpnia   1997   r.   o   gospodarce
nieruchomościami.
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