
        PŁOCK, dn. ………………………. 
 
Zgłaszający zmianę/wnioskodawca/y: 

Imię i nazwisko/pełna nazwa……………………………………………………………………..…………. 

PESEL  …………………………………………………………………………………….…………………. 

REGON ..................................…..……..............   NIP .............…....................…............................... 

Adres ……………………………………………………….…………………………………………………. 

Adres do korespondencji ………………………………………………………………………….………... 

Numer telefonu kontaktowego ...................................................................……………...................... 

e-mail* ………………………………………………………………………………………………………… 

  
         PREZYDENT MIASTA PŁOCKA 

        pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock 

  

ZGŁOSZENIE / WNIOSEK 

W SPRAWIE AKTUALIZACJI DANYCH PRZEDMIOTOWYCH 

OBJĘTYCH EWIDENCJĄ GRUNTÓW I BUDYNKÓW MIASTA PŁOCKA 

 (dotyczy: działek ewidencyjnych, budynków, lokali) 

  

Określenie nieruchomości, w której nastąpiły zmiany: 

Numer obrębu i numery działek ewidencyjnych: ……………........…………....................................... 

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

Adres nieruchomości……………………………………………….............................…………........…... 

 

Jako właściciel**/pełnomocnik** ww. nieruchomości zgłaszam następujące zmiany danych 

ewidencyjnych: …………………………………………………………………………………………….… 

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

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

Jako podstawę zmian wskazuję dokumentację: 

□ geodezyjną przyjętą do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego sporządzoną 

przez geodetę uprawnionego: …………………….………..………..............………………………….... 

identyfikator zgłoszonej pracy: ……………………………………………………...……………………… 

□ architektoniczno-budowlaną: ………………………………………………………………………….. 

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

□ inną:………………………………………………………………………………………………………… 

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

 

Wnioskowana zmiana obejmuje informacje gromadzone w ewidencji gruntów i budynków dotyczące 

nieruchomości znajdujących się w wyłącznym władaniu wnioskodawcy/ów. 

  

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

            (data)                                                                                    (podpis zgłaszającego/wnioskodawcy/ów) 



 

 

□* Oświadczam, że zgodnie z § 49 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa 

z dnia z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji   gruntów i budynków (Dz.U. z 2019r. poz.393 ze zm.) wnoszę 

o / wyrażam zgodę na doręczenie zawiadomienia o zmianie danych ewidencyjnych w formie dokumentu 

elektronicznego za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

 

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

            (data)                                                                                     (podpis zgłaszającego/wnioskodawcy/ów) 

 

 

 **niepotrzebne skreślić 

 

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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 "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 realizacji spraw z zakresu ewidencji gruntów i budynków zgodnie 
z przepisami prawa (Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz.U.2020.276 z późn. zm., 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów 
i budynków Dz.U.2019.393 t.j.). 
4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie 
przepisów prawa. 
5. Dane osobowe przechowywane będą wieczyście zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt. 
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 osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji 
wniosku. 
 

 
 
 
 
 

 

 

 


