…........................................, …......................
(miejscowość)

(data)

…......................................................
(wnioskodawca)

…......................................................
…......................................................
(adres do korespondencji)

…......................................................
(telefon kontaktowy)

Urząd Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny
ul. Parkowa 9
44-230 Czerwionka-Leszczyny

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI ZATWIERDZAJĄCEJ PODZIAŁ
NIERUCHOMOŚCI

Proszę

o

wydanie

decyzji

zatwierdzającej

podział

nieruchomości

położonej

w …............................................... przy ulicy …............................... oznaczonej jako
działka(i)......................................................................., obręb ..............................................
Przedmiotowa nieruchomość stanowi własność ........................................................... i jest
uregulowana w księdze wieczystej GL1Y/........................../.....
Podziału nieruchomości dokonuje się na podstawie przepisu artykułu (podać
odpowiedni artykuł tj.: art. 93, art. 94, art. 95 pkt 1-8): ........................... ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 121
z późniejszymi

zmianami)

w

celu

wydzielenia

następujących

działek

(wskazać

przeznaczenie działek): …......................................................................................................
…............................................................................................................................................
…............................................................................................................................................
Dojazd do nowo wydzielanych działek odbywać się będzie …...............................................
................................................................................................................................................

…...............................................
(podpis wnioskodawcy)
Wniosek nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. H ustawy z dnia 16.11.2006 r. (t.j.
Dz.U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania dotyczącego
podziału nieruchomości.

…...................................................
miejscowość, data

….............................................
podpis wnioskodawcy/ów

Załączniki do wniosku o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości
w oparciu o art. 93 lub art. 94 oraz art. 95 pkt 1-8 Ustawy o gospodarce
nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.:
1. Dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości,
2. Wypis z katastru nieruchomości (ewidencji gruntów i budynków) i kopia mapy
katastralnej, obejmująca nieruchomość podlegającą podziałowi,
3. Projekt podziału w ilości ...... (tj. dla każdego z właścicieli nieruchomości + 3 egz.),
4. Protokół przyjęcia granic nieruchomości,
5. Wykaz zmian gruntowych,
6. Wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek w ewidencji gruntów jest inne
niż w księdze wieczystej,
7. Pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków w przypadku nieruchomości
wpisanej do rejestru zabytków,
8. Opinia rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych wraz z rzutami
poszczególnych kondygnacji dzielonego obiektu budowlanego, na których
przedstawiono przebieg projektowanej granicy,
9. Pełnomocnictwo w przypadku gdy wnioskodawcę reprezentuje inna osoba,
10.Inne (wymienić): .................................................................................................

