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/imię i nazwisko lub nazwa podmiotu/
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                                                                                                                                       /data/

............................................ 
                      /adres/

BURMISTRZ ZDZIESZOWIC
ul. Bolesława Chrobrego  34
47-330 Zdzieszowice

Proszę o zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości, oznaczonej w operacie ewidencji
gruntów i budynków jako działka nr ..... , z arkusza mapy ....., obręb ......... , o powierzchni ......... ha,
na poniższe działki gruntu: 
- nr .........., o powierzchni ............ ha, 
- nr .........., o powierzchni ............ ha,
zgodnie z załączoną mapą z projektem podziału nieruchomości. 

Celem podziału wyżej wymienionej nieruchomości jest wydzielenie:
- działki gruntu nr .....  przeznaczeniem pod ……………….,
- działki gruntu nr .....  przeznaczeniem pod ………………. . 
Nowo wydzielane działki gruntu posiadać będą dostęp do drogi publicznej ......................... *
Dojazd do nowo wydzielonych działek gruntu będzie zapewniony poprzez .............................. *. 

* niepotrzebne skreślić. 

                                                                                                                                                                /podpis wnioskodawcy /

W załączeniu:
1/ tytuł prawny stwierdzający prawa do nieruchomości w szczególności oświadczenie, o którym mowa w art. 116 ust. 2
pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami;
2/ wypis z katastru nieruchomości i kopię mapy katastralnej obejmującej nieruchomość podlegającą podziałowi;
3/ decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku, o którym mowa w art. 94. ust 1 pkt 2
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami;
3a/ pozwolenie, o którym mowa w art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami;
4/ wstępny projekt podziału, z wyjątkiem podziałów, o których mowa w art. 95 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o
gospodarce nieruchomościami;
5/ protokół z przejęcia granic nieruchomości;
6/ wykaz zmian gruntowych;
7/  wykaz  synchronizacyjny,  jeżeli  oznaczenie  działek  gruntu  w  katastrze  nieruchomości  jest  inne  niż  w  księdze
wieczystej;
8/ mapę z projektem podziału;
9/ jeżeli jest wymagane wyrażenie opinii, o której mowa w art. 93 ust. 4 i 5 ustawy o gospoadrce nieruchomościami, lub
uzyskanie pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków, o którym mowa w art. 96 ust. 1a ustawy o gospodarce
nieruchomościami, dokumenty wymienione powyżej w pkt 5-8 dołącza się do wniosku o podział nieruchomości po
uzyskaniu pozytywnej opinii lub pozwolenia. 


