
 

Bielsko-Biała, dnia.................................................... 

Wnioskodawcy: 

1)……..……………................................................................. 
imię i nazwisko / nazwa NIP/REGON 

............................................................................................... 

............................................................................................... 
Adres zamieszkania 

2)……..……………................................................................. 
imię i nazwisko / nazwa NIP/REGON 

............................................................................................... 

............................................................................................... 
Adres zamieszkania 

3)……..……………................................................................. 
imię i nazwisko / nazwa NIP/REGON 

............................................................................................... 

............................................................................................... 
Adres zamieszkania 

Prezydent Miasta Bielska - Białej 
Wydział Geodezji i Kartografii 
plac Ratuszowy 6 
43-300 Bielsko-Biała 

W N I O S E K  

o  w s z c z ę c i e  p o s t ę p o w a n i a  r o z g r a n i c z e n i o w e g o   
Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U 2019 r. poz.725 ze zm.) - Rozdział 6 
Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 
14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczenia nieruchomości (Dz. U. nr 45, poz.453), 
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2018 r. poz.2096 ze zm.) 
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2018 r. poz.1025 ze zm.)  
Ustawa z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2018 r. poz.1986 ze zm.) 

Zwracam/y się z wnioskiem o wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego 
nieruchomości obejmującej działki ..............................................................................., 
położonej przy ulicy ……..................................................., w obrębie ewidencyjnym 
............................................................ w jednostce ewidencyjnej miasto Bielsko-Biała, 
ujawnionej w księdze wieczystej ................................................................................... 
z działkami: 

1. Nr działki...........................................KW................................ 
2. Nr działki...........................................KW................................ 
3. Nr działki...........................................KW................................ 
4. Nr działki...........................................KW................................ 
5. Nr działki...........................................KW................................ 

Do wniosku załączam/y następujące dokumenty*: 
1. kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przedmiotem rozgraniczenia, 
2. pełnomocnictwo właściciela/i  

* niepotrzebne skreślić 

Podpis Wnioskodawcy/ów: 

1)……..……………..................................................... 

2)……..……………..................................................... 

3)……..……………..................................................... 



 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej, informuję na podstawie 

art. 13 ust.1 i ust. 2 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) (Dz. Urz. UE L z 4.05.2016 r., nr 119, s.1), 

zwane dalej w skrócie "RODO", że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Bielska-Białej, z siedzibą 43-300 Bielsko-Biała, 

plac Ratuszowy 1. 

2. Z Inspektorem Ochrony Danych, może Pani/Pan skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych,  

w następujący sposób: 

a. pod adresem poczty elektronicznej: iod@um.bielsko.pl 

b. pisemnie na adres siedziby Administratora 

c. telefonicznie: 33 497 17 21. 

3. Przetwarzanie danych odbywa się w związku ze złożeniem przez Panią/Pana wniosku  o wszczęcie postępowania 

rozgraniczeniowego w trybie ustawy  z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 725 

ze zm.) oraz z rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 

14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania  nieruchomości (Dz. U. z 1999 r. nr 45, poz. 453). 
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie dla spełnienia celu, o którym mowa w pkt. 3. i zostaną usunięte po 

zakończeniu okresu archiwizacji dokumentów, w których zostały zawarte. Okres przechowywania danych osobowych wynika  

z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt 

oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub przepisów szczególnych. 

5. Pani/Pana dane nie będą przekazywane innym odbiorcom. 

6. Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do 

d. dostępu do swoich danych osobowych, 

e. sprostowania swoich danych osobowych, 

f. usunięcia swoich danych osobowych, 

g. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 

h. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, 

i. do cofnięcia zgody na dalsze przetwarzanie danych osobowych, 

j. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

Skorzystanie z praw zawartych w ppkt: c,d,e,f może uniemożliwić prawidłowe procedowanie w niniejszej sprawie i wywołać 

skutki wynikające wprost z przepisów prawa. 

7.   Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 
 


