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RGG.6724.01………………………………                        ….…….…………………, dnia ……………………….....……….....  

  

WWNNIIOOSSEEKK  OO  ZZAAOOPPIINNIIOOWWAANNIIEE  WWSSTTĘĘPPNNEEGGOO  PPRROOJJEEKKTTUU  PPOODDZZIIAAŁŁUU  

NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII 

Podstawa prawna: art. 93, 94 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) 

WNIOSKODAWCA 
Imię i nazwisko  
 
………………………………….………………………………………………………………………...………….………… 

 

Adres……………………………………………………….………………...……………….…........…...…………………… 

 

Telefon………………………………………………………………………….…………………………….………………… 

Na podstawie art. 93 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, proszę o zaopiniowanie wstępnego 

projektu podziału nieruchomości:  

DANE NIERUCHOMOŚCI 

Przedmiotowa nieruchomość stanowi własność/współwłasność (podkreślić właściwe)............................................................................. 

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

i jest uregulowana w księdze wieczystej nr.................................................................................................................................... 

numer działki ewidencyjnej ……………………………………………………… obręb ……………………………………………….… 

Celem podziału wyżej wymienionej nieruchomości jest:    ………………………………………………………………………………. 

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

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

Zasady obsługi komunikacyjnej (dostęp do drogi publicznej, ewent. konieczne służebności komunikacyjne) 

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

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

PODPIS WNIOSKODAWCY  
(Imię i nazwisko, w przypadku współwłasności lub współużytkowania wieczystego podpisują wszyscy współwłaściciele lub współużytkownicy wieczyści) 

Obowiązkowe załączniki do wniosku: 

1. Odpis z księgi wieczystej – 1 szt. 

2. Wypis z ewidencji gruntów – 1 szt. 

3. Kopia mapy katastralnej obejmującą nieruchomość podlegającą podziałowi – 1 szt. 

4. 4 egzemplarze lub więcej (w zależności od ilości stron postępowania) wstępnego projektu podziału, zawierającego: 

a. powierzchnię nieruchomości podlegającej podziałowi; 

b. naniesione w kolorze granice dzielonej nieruchomości oraz granice projektowanych do wydzielenie działek gruntu; 

c. przedstawioną w formie graficznej lub w formie opisowej propozycję sposobu zapewnienia dostępu projektowanych 

do wydzielenia działek gruntu do drogi publicznej.  

5. Przy podziale nieruchomości obejmującej także podział budynku rzuty wszystkich kondygnacji budynku z wniesionym na nich 

kolorem czerwonym odcinkiem granicy wewnątrz budynku wraz z opisem. 

Miejsce składania dokumentów:  

Urząd Gminy Bolesławiec, ul. Teatralna nr 1a, 59-700 Bolesławiec, piętro I, pokój nr 15 (sekretariat). 


