
ZGŁOSZENIE ZMIAN DANYCH  

zawartych w ewidencji gruntów i budynków  
  

       

      STAROSTWO POWIATOWE W KRAKOWIE        

WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I KATASTRU       

UL. PRZY MOŚCIE 1, 30-508 KRAKÓW  
  

  

  

 

 

Położenie gruntu:  

………………………………………………………….     ……………………….…………………………………….  
  (gmina)                (miejscowość)  

…………………………………………………………..      …………………………………………….…………………  
  (numer działki)              (nr arkusza mapy)  

Jako właściciel, współwłaściciel, władający (podkreślić właściwe) w/w nieruchomości zgłaszam następujące zmiany, 
celem ujawnienia w operacie ewidencji gruntów:  

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

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

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

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

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

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

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

Załączniki:  

1. ……………………………  

2. ……………………………  

3. ……………………………  

                …………………         …….……………………..  
         Data       Czytelny   podpis  

WNIOSKODAWCA:  
(DANE IDENTYFIKACYJNE)  

 

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

(NAZWA PODMIOTU LUB IMIĘ I NAZWISKO WNIOSKODAWCY)  

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

(ADRES SIEDZIBY LUB ZAMIESZKANIA WNIOSKODAWCY)  

  

…………………………………………………  
(NR PESEL WNIOSKODAWCY)   

 
WYPEŁNIA URZĄD:  

DATA PRZYJĘCIA:    

NUMER DZIENNIKA ZGŁOSZEŃ 
ZMIAN:  

  

GKiK.  



KLAUZULA INFORMACYJNA dla klientów Starostwa Powiatowego w Krakowie  

Na podstawie art. 13 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 tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej 

Rozporządzeniem uprzejmie informuję, że:  
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Krakowski, z siedzibą przy 

Al.  Juliusza Słowackiego 20, 30-037 Kraków; tel. 12 633-49-06; adres 

e- mail:zarzad@powiat.krakow.pl;  

2) z Inspektorem ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Krakowie można się skontaktować 
telefonicznie pod numerem telefonu 12-39-79-510, poczty elektronicznej na adres: 

iod@powiat.krakow.pl lub listownie na podany w punkcie 1 adres, umieszczając dopisek 
„Do  Inspektora ochrony danych”;  

3) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 
ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) na podstawie art. 7d  ustawy z dnia 17 
maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne w celu prowadzenia spraw z zakresu ewidencji 

gruntów i budynków;   
4) Pani/Pan prawo do dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących oraz prawo żądania ich 

sprostowania.   

5) w przypadkach określonych przepisami prawa ma Pani/Pan prawo również do ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych, przeniesienia danych do innego administratora, wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, sprostowania danych osobowych, usunięcia 
danych osobowych;  

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przestrzegania 
obowiązujących przepisów prawa i regulacji, w szczególności z uwzględnieniem kategorii 
archiwalnej BE10;   

7) podanie Staroście Krakowskiemu danych osobowych umożliwiających Pani/Pana identyfikację 
jest obowiązkiem wynikających z przepisu prawa umożliwiającym załatwienie wnioskowanej 
sprawy; jeśli Starosta Krakowski tych danych nie będzie posiadał, Pani/Pana sprawa nie będzie 
mogła zostać rozpatrzona;   

8) dotyczące Pani/Pana decyzje nie będą oparte na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym 

ich profilowaniu;  

9) w przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w Starostwie Powiatowym 
w Krakowie narusza przepisy o ochronie tych danych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi 

do  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

  

 Klauzula informacyjna obowiązująca od dnia 25.05.2018r  

  

  


