
4. PESEL lub REGON
1  5. Oznaczenie nadane przez wnioskodawcę*

6. Dane kontaktowe wnioskodawcy: numer telefonu / adres poczty elektronicznej*

 10. Dane identyfikujące obszar objęty wnioskiem:

Nazwa jednostki ewidencyjnej: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Obręb ewidencyjny: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Nazwa jednostki ewidencyjnej: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………..

Nr działki ewidencyjnej: ……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………… Obręb ewidencyjny: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………

Adres nieruchomości (ulica , nr porządkowy): …………………………………………………………………………………………..………………………. Nr działki ewidencyjnej: ………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………..………………………

Nr Księgi Wieczystej: ………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………….. Adres nieruchomości (ulica , nr porządkowy): ……………………………………………………………………………………………………………….……..……………………….

Nr Księgi Wieczystej: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..………………………..

q właściciel q użytkownik wieczysty q władający

q pełnomocnik

q dokumenty geodezyjne q ostateczna decyzja administracyjna 

q akt notarialny q umowa dzierżawy

q postanowienie sądu q odpis KW, pozwolenie na budowę, KRS lub inne

q

 14. Osoba wyznaczona do kontaktów ze strony wnioskodawcy*

Imię, nazwisko: e-mail: telefon:

WNIOSKODAWCA

Formularz7. Miejscowość i data

ZD

 Imię, nazwisko oraz podpis wnioskodawcy
2

Starosta Kutnowski
ul. T. Kościuszki 16, 99-300 Kutno

9. Oznaczenie kancelaryjne wniosku nadane przez adresata wniosku

12. Zakres zgłaszanej zmiany:

dokumenty dot. adresu (dokument tożsamości do 

wglądu lub oświadczenie)

ZGŁOSZENIE ZMIAN DANYCH EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

8. Adresat wniosku - nazwa i adres organu lub jednostki organizacyjnej, która w 

imieniu organu prowadzi państwowy zasób geodezyjny 

i kartograficzny

,dnia

 1. Imię i nazwisko, imiona rodziców / Nazwa wnioskodawcy

 2. Adres miejsca zamieszkania/siedziby wnioskodawcy

3. Adres do korespondencji*

13. Załączone do wniosku dokumenty:

(forma władania)

(data wystawienia pełnomocnictwa)(należy przedłożyć oryginał pełnomocnictwa)

 11. Określenie prawa do składania wniosku:



Klauzula informacyjna dla Interesantów Starostwa Powiatowego w Kutnie dotycząca przetwarzania danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 RODO* informuję: 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Kutnie, jest Starosta Kutnowsk i

siedziba:  99-300 Kutno, ul. Kościuszki 16,

Kontakt: tel: 24/ 355-47-80 , e-mail: starostwo@powiatkutno.eu

Starosta - organizuje pracę Zarządu Powiatu i Starostwa Powiatowego, kieruje bieżącymi sprawami powiatu oraz reprezentuje powiat na zewnątrz.

Zarząd Powiatu – organ wykonawczy.

Rada Powiatu – organ stanowiący i kontrolny.

2. Z Inspektorem ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Kutnie można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 

abi@powiatkutno.eu  lub listownie na powyżej wskazany adres z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.

3. Zbierane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z RODO - w celu realizacji zadań określonych przepisami prawa i nie będą udostępniane podmiotom 

innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

4. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przepis prawa.

5.  Celem przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest wprowadzanie zmian do bazy EGiB,   tj. realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 17 

maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

6. Obowiązujące przepisy prawa wskazują w jakich przypadkach konieczne jest podawanie danych osobowych. W pozostałych przypadkach podawanie 

danych osobowych ma charakter dobrowolny.

7. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie przez okres niezbędny do zrealizowania zadania wynikającego z ustaw wskazanych w pkt. 5 oraz przez okres 

wskazany w przepisach o archiwizowaniu danych; po tym okresie dane osobowe mogą być usuwane – na podstawie przepisów prawa.

 W przypadku w/w dokumentacji kat. archiwalna BE10.

8. Przewidywani odbiorcy danych: 

a) podmioty przetwarzające, które świadczą usługi na rzecz Administratora np. w zakresie obsługi informatycznej lub obsługi prawnej,

b) upoważnieni pracownicy administratora,

c) urzędy gmin i miast,

d) ŁWINGK.

9. Każda osoba, ma prawo do:

a) żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania,

b) otrzymania kopii na zasadach wskazanych w art. 15 ust 3 i 4 RODO,

c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się   z obowiązku wynikającego z przepisu 

prawa,

d) ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych - chyba że przepisy prawa sprzeciwiają się temu,

e) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli stwierdzi, że przetwarzanie w naszym urzędzie narusza 

przepisy prawa.

10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. 

11. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

12. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

                                                                                    Zapoznałem/am się z powyższą klauzulą               …........…………………………

                                                                                                                                                                                       (data, podpis)

*Rozporządzenie 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)

2. Podpis odręczny, podpis elektroniczny, o którym mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, bezpieczny podpis elektroniczny, o którym mowa w art. 3 

pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP, o którym mowa w art. 3 pkt 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub w przypadku składania wniosku za pomocą systemu teleinformatycznego, o którym mowa w przepisach wydanych 

na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne, identyfikator umożliwiający weryfikację wnioskodawcy w tym systemie.

Przypisy:

2. Pola formularza można rozszerzać w zależności od potrzeb. W przypadku wypełniania formularza w postaci papierowej formularz może być uzupełniany załącznikami zawierającymi 

informacje, których nie uda się zamieścić w formularzu.   

Wyjaśnienia:

1. Formularze drukowane nie muszą uwzględniać oznaczeń kolorystycznych.

1.

* Informacja nieobowiązkowa

Dla podmiotów z innych państw nazwa i identyfikator dokumentu równoważnego.


