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znak sprawy (nadaje pracownik merytoryczny)

WNIOSKODAWCA
/wszyscy właściciele nieruchomości/

.......................................................................

Imię i nazwisko wnioskodawcy / Nazwa

.......................................................................
.......................................................................

Adres zamieszkania / Siedziba
.......................................................................

Nr telefonu / e-mail

PEŁNOMOCNIK

.......................................................................

Imię i nazwisko

.......................................................................
.......................................................................

Adres
.......................................................................

Nr telefonu / e-mail

Wójt Gminy Stara Kornica
08-205 Stara Kornica 191
WNIOSEK
o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości

Na podstawie art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.
1997 Nr 115 poz. 741 z zm.), w związku z:
art. 93 ust. 1*

i / lub

art. 94 ust. 1 pkt ……*

art. 93 ust. 2a* w celu:
wydzielenia działki gruntu nr ………. na powiększenie sąsiedniej nieruchomości
oznaczonej jako działka ewidencyjna nr ......................................................... *
dokonania regulacji między sąsiednimi nieruchomościami oznaczonymi
działkami ewidencyjnymi o numerach: ............................................................ *
art. 95 pkt ……* w celu: ....................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
art. 98 ust. 1*
wnoszę o wydanie decyzji zatwierdzającej podział poniżej wymienionej nieruchomości, obejmującej
działkę/i, oznaczoną/e geodezyjnie numerem/ami:
nr dz. ................................., o powierzchni .......................................ha,
nr dz. ................................., o powierzchni .......................................ha,
nr dz. ................................., o powierzchni .......................................ha,
położoną/e w miejscowości ..................................................................................................................... ,
obrębie ewidencyjnym ............................................................................................................................. .
UWAGA:

e)
f)
g)
h)

właściwe zaznaczyć

☒

* - wybierz odpowiednie
** - niepotrzebne skreślić
*** - wypełnić opcjonalnie
1/2

Określenie sposobu dostępu nowoprojektowanych działek do drogi publicznej: .....................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. .
Inne uwagi wnioskodawcy***: ..................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Do wniosku dołączam/y:
1.
Dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości (w szczególności oświadczenie
przedstawiające stan wpisów w księdze wieczystej, o którym mowa w art. 116 ust. 2 pkt 4 ustawy o gospodarce
nieruchomościami) – 1 egzemplarz /oryginał/

2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

Aktualny wypis z katastru nieruchomości obejmujący nieruchomość podlegającą podziałowi –
1 egzemplarz /oryginał/
Aktualna mapa katastralna obejmująca nieruchomość podlegającą podziałowi – 1 egzemplarz
/oryginał/
Pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na podział nieruchomości
wpisanej do rejestru zabytków (dołącza się w przypadku podziału nieruchomości wpisanej do rejestru
zabytków) – 1 egzemplarz /oryginał/
Rzuty poszczególnych kondygnacji budynku (dołącza się w przypadku, gdy podział
nieruchomości dotyczy także podziału budynku znajdującego się na niej) /oryginał lub uwierzytelniona
kopia/
Protokół z przyjęcia granic nieruchomości – 1 egzemplarz /oryginał/
Wykaz zmian gruntowych – 1 egzemplarz /oryginał/
Wykaz synchronizacyjny – 1 egzemplarz /oryginał/
Wykaz synchronizacyjny dołącza się, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze
nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej.
Wykaz zmian gruntowych oraz wykaz synchronizacyjny mogą być zawarte w mapie
z projektem podziału nieruchomości albo sporządzone jako odrębne dokumenty,
stanowiące załączniki do tej mapy.

9.
10.
11.

Mapa z projektem podziału nieruchomości – min. 4 egzemplarze /oryginał/
Pełnomocnictwo (dołącza się, jeśli jesteś reprezentowany przez pełnomocnika wraz z dowodem zapłaty
opłaty skarbowej za jego udzielenie) /oryginał lub uwierzytelniona kopia/
inne: ........................................................................................................................................

W związku z realizacją wymogów 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 takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych tzw. „RODO”) informujemy, że zasady przetwarzania Pana/Pani danych osobowych oraz
przysługujące Panu/Pani prawa z tym związane opisane są w „Klauzuli informacyjnej” zamieszczonej na
stronie internetowej gminy: http://www.kornica.org w zakładce Informator/Polityka prywatności – RODO oraz
w siedzibie Urzędu Gminy Stara Kornica.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych Wójta
Gminy Stara Kornica. Podaję dane dobrowolnie i oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią klauzuli
informacyjnej.

Stara Kornica, dnia ................... 20…….. r.

...............................................................................
(podpis

UWAGA:

a)
b)
c)
d)

2/2

właściwe zaznaczyć

☒

* - wybierz odpowiednie
** - niepotrzebne skreślić
*** - wypełnić opcjonalnie

wnioskodawcy

lub

pełnomocnika

