
 

Pouczenie: 

Składający wniosek jest zobowiązany uiścić opłatę skarbową w wysokości 10,00 zł (w odniesieniu do każdej granicy nieruchomości 

objętej wnioskiem) za wydanie decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości na podstawie części I pkt 53 załącznika do ustawy z dnia 

16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 z późn. zm.). Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej można dokonać 

w kasie Urzędu Gminy w Żarnowie lub na konto Gminy Żarnów Nr 69 8973 0003 0080 0800 0257 0002. 

Potwierdzenie dokonanej opłaty dołącza się do wniosku. 

Żarnów, dnia ……………………. r. 

 

…………………………………………………… 

                        (imię i nazwisko) 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

                              (adres) 

…………………………………………………… 

                         (nr telefonu) 

WÓJT GMINY ŻARNÓW 

WNIOSEK 

o rozgraniczenie nieruchomości 

 
Zwracam się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie rozgraniczenia nieruchomości 

Dane dotyczące nieruchomości: 

• położenie nieruchomości: ……………………………………………………………………………… 

• obręb ewidencyjny: ……………………………………………………………………………………. 

• numer działki (działek): ………………………………………………………………………………... 

• powierzchnia nieruchomości: ………………………………………………………………………….. 

• nr Księgi Wieczystej: ………………………………………………………………………………….. 

• właściciel (imię i nazwisko/a właściciela/i, adres): ……………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………

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

 

z następującymi nieruchomościami: 

• nr dz. ………………… KW ……………………….. Właściciel …………………………………….. 

• nr dz. ………………… KW ……………………….. Właściciel …………………………………….. 

• nr dz. ………………… KW ……………………….. Właściciel …………………………………….. 

• nr dz. ………………… KW ……………………….. Właściciel …………………………………….. 

• nr dz. ………………… KW ……………………….. Właściciel …………………………………….. 

…………………………………………….. 

                 (podpis wnioskodawcy/ów) 

 
ZAŁĄCZNIKI: 

1. aktualny dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości rozgraniczanych, 

2. kopia mapy ewidencyjnej, 

3. opłata skarbowa w wysokości 10,00 zł, 

4. inne ............................ 



KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA  

DANYCH OSOBOWYCH 
 

W związku z realizacją postanowień 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), dalej „RODO”, informujemy że: Administratorem Pani/Pana danych 

osobowych jest Gmina Żarnów reprezentowana przez Wójta Gminy, ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów, tel.: 

044 75-77-055; e-mail: sekretariat@zarnow.eu Inspektor Ochrony Danych (IOD) jest dostępny pod adresem 

e-mail: iod@zarnow.eu Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 

r. Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz 

Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości 

(art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO) w celu rozpatrzenia wniosku o rozgraniczenie nieruchomości. Administrator 

może powierzyć Pani/Pana dane innym instytucjom lub podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia 

danych są przepisy prawa lub właściwie skonstruowane umowy powierzenia danych. Pani/Pana dane osobowe 

przetwarzane przez Gminę Żarnów będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu, dla jakiego 

zostały zebrane, a po jego upływie przez okres wskazany przepisami prawa, w szczególności przez ustawę 

z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenie Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów 

akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. W związku 

z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do danych 

osobowych; prawo do żądania sprostowania (poprawiania) oraz uzupełnienia danych osobowych; prawo do 

żądania ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu. Na niezgodne z prawem przetwarzanie 

przez Gminę Żarnów Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Przetwarzanie danych osobowych u Administratora Danych 

oraz podanie danych osobowych jest obowiązkowe, niezbędne do zrealizowania Pani/Pana wniosku. 

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane. 
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