
ZGŁOSZENIE ZMIANY DANYCH EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW 

 

Zwoleń, dnia………………………… 

…………………………………………. 
Imię i nazwisko/Nazwa wnioskodawcy 

 

……………………………………………… 
Imiona rodziców 

 

……………………………………………… 
PESEL 

 

………………………………………….                   STAROSTWO POWIATOWE W ZWOLENIU                                                                                                                                                                                                        

………………………………………….                                    UL. JAGIEŁŁY 4 

Adres/siedziba wnioskodawcy                                                                   26-700 ZWOLEŃ 

 

……………………………………………… 
Dane kontaktowe (telefon/e-mail) 

 

 

 

 

 Proszę o dokonanie zmiany danych ewidencji gruntów i budynków dotyczących 

działki/-ek nr…………………………………………………………………………………………….. 

obręb (miejscowość)…………………………...…………………………………………………….... 

jednostka ewidencyjna (gmina)……………………………………................................................ 

Zmiana dotyczy: oznaczenia, powierzchni, sposobu użytkowania działki, budynku lub lokalu, 

właściciela, oznaczenia księgi wieczystej lub innych danych wymienionych niżej 

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

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

W załączeniu przedkładam następujące dokumenty: 

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

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

 

 

……………………………………………………….. 
      czytelny podpis wnioskodawcy (imię i nazwisko) 

 
 
 

1. W przypadku zmiany właścicieli/władających dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających 

osobowości prawnej należy podać: nazwę pełną i skróconą, siedzibę, REGON, numer rejestru podmiotów 

gospodarczych, udziały w nieruchomości.  

2. W przypadku niezgodności oznaczeń działek ewidencyjnych z dokumentami prawnymi należy przedłożyć 

opracowanie geodezyjne, zawierające wykaz synchronizacyjny, przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego 

i kartograficznego dla powiatu zwoleńskiego (art.24 ust.2b, pkt 1), lit. h ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo 

Geodezyjne i Kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 z późn. zm). 



KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz.U.UE.L. z 2016 r. Nr 119, s.1 ze 

zm.) - dalej: „RODO” informuję, że: 

1) Administratorem Państwa danych jest Starosta Zwoleński, ul. Wł. Jagiełły 4, 26-700 Zwoleń,  

tel.: 48 677 96 00, e-mail: sekretariat@zwolenpowiat.pl 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we 

wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: 

iod@zwolenpowiat.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.  

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku o udostępnienie materiałów 

powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków 

wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo 

Geodezyjne i Kartograficzne. 

4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem 

okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych 

(kategoria archiwalna B10).  

5) Państwa dane będą przetwarzane w zautomatyzowany sposób, lecz nie będą podlegać 

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

6) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. 

7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

d) prawo do usunięcia danych; 

e) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO); 

8) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie 

brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3. 

9) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia 

przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów 

prawa miedzy innymi dostawcy usług hostingowych, programów dziedzinowych oraz instytucje i organy 

kontroli. 

 


