
 

WÓJT GMINY BOLESŁAWIEC 

Referat Rolnictwa, Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej 

 
 
 
   Pieczęć wpływu do urzędu 

tel.: 75 732 32 21 do 23 

fax: 75 735 17 83 

www.gminaboleslawiec.pl 

e-mail: urzadgminy@gminaboleslawiec.pl 

Łużycki Bank Spółdzielczy w Lubaniu 

Filia w Bolesławcu 

ul. Łukasiewicza nr 13, 59-700 Bolesławiec 

Nr 29 8392 0004 2600 2017 2000 0010 
 

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) 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informujemy, iż:  
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Bolesławiec z siedzibą w Urzędzie Gminy Bolesławiec,  

59-700 Bolesławiec, ul. Teatralna 1A;  
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu realizacji ustawowych zadań gminy 

oraz przepisów prawa i nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa; 
3. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania; 
4. podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem, w tym: 

 ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.), 

 ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.), 

 rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości  
(Dz. U. z 2004 r. nr 268 poz. 2663), 

jest obligatoryjne, a w pozostałych przypadkach ma charakter dobrowolny. 
 
 
……………………………………………………..     ……………………………………..…………………. 

                                                data                                         podpis   

 



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). 


