
…………………………………………….................                                           Kartuzy, dnia ……..…..……..............

/imię i nazwisko lub nazwa osoby prawnej/

…………………………………………….................  

…………………………………………….................  

/adres do korespondencji lub siedziba/

…………………………………………….................  

/telefon kontaktowy/

BURMISTRZ KARTUZ

WNIOSEK

o podział  nieruchomości  w trybie  art.  93  ustawy z  dnia  21  sierpnia  1997 r.  o  gospodarce
nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.) - zgodnie z planem miejscowym,
przepisami odrębnymi albo z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Wnoszę o podział nieruchomości położonej w …............................... przy ul. .....…........................... nr .....

uregulowanej w księdze wieczystej nr .....…...................………….....................…….…… stanowiącej działkę/ki

ewidencyjną/e nr …………….……..............……...... obręb …………...........................................…........ będącej

własnością* (w użytkowaniu wieczystym*) ….............................................................................................

zgodnie z ustaleniami planu miejscowego  (w przypadku braku planu z przepisami odrębnymi  albo decyzją o

warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nr ......................................... z dnia .......................) (*).

                                                        ……………………...……...……….…………..
     /podpis/y wnioskodawcy/ców/

Ponadto oświadczam, że zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.
U. z 2015 r., poz. 2135 ze zm.), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do działań związanych z
realizacją powyższego wniosku. 

Załączniki (*):
1. Dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości w szczególności oświadczenie, o którym mowa w art. 116 ust.
2 pkt 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami;
2. Wypis z katastru nieruchomości i kopia mapy katastralnej obejmująca nieruchomość podlegającą podziałowi;
3. Ostateczna decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku, o którym mowa w art. 94 ust. 1
pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, obowiązująca w dniu złożenia wniosku; 
4. W przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków – pozwolenie na podział nieruchomości wydane przez
wojewódzkiego konserwatora zabytków;
5. Wstępny projekt podziału 2 egz. + 1 egzemplarz dla każdego wnioskodawcy;
6. Rzuty poszczególnych kondygnacji budynku w przypadku podziału gruntu wraz z budynkiem;
7. Protokół z przyjęcia granic nieruchomości;
8. Wykaz zmian gruntowych;
9.  Wykaz  synchronizacyjny,  jeżeli  oznaczenie  działek  gruntu  w  katastrze  nieruchomości  jest  inne  niż  w  księdze
wieczystej;
10. Mapa z projektem podziału nieruchomości 4 egz. + 1 egzemplarz dla każdego wnioskodawcy.

UWAGA:  Załączniki nr 7 do 10 dołącza się po uzyskaniu pozytywnej opinii  lub pozwolenia. Dokumenty te podlegają
przyjęciu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

* zaznacz właściwe




