Błonie, dn……………………….
……………………………………
……………………………………
imię i nazwisko właściciela nieruchomości
( użytkownika wieczystego)

……………………………………
adres do korespondencji, telefon kontaktowy

……………………………………
……………………………………
Burmistrz Błonia
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie
WNIOSEK
o podział nieruchomości w trybie art. 93 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomościami ( Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) zgodnie z planem
miejscowym, przepisami odrębnymi lub decyzją o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu
Wnoszę o podział nieruchomości położonej w ………………………………przy ul.
……………………………………., oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako
działka/ki nr…………………………………z obrębu…………………..o powierzchni
…………, objętej księgą wieczystą Nr…………………………… prowadzonej przez Sąd
Rejonowy w Grodzisku Maz. IV Wydział Ksiąg wieczystych zgodnie z ustaleniami planu
miejscowego ( w przypadku braku planu z przepisami odrębnymi lub decyzją o warunkach
zabudowy
i
zagospodarowania
terenu
nr……………………..
z
1
dnia……………………………………………………………………………………………)
Utworzone w wyniku podziału działki będą mieć zapewnioną obsługę komunikacyjną od
strony drogi publicznej:
1.poprzez bezpośredni dostęp do ulic, drogi………………………………………………
( podać nazwę ulicy, bądź nr ew. drogi)

2. poprzez drogę wewnętrzną………………………………………………………………
( podać numer działki ew.)

3. poprzez ustanowienie służebności gruntowej ( prawo przejazdu i przechodu)……………
………………………………………………………………………………………………..
(podać szerokość służebności gruntowej oraz nr ew. działki/łek przez jakie będzie ustanowiona służebność)
……………………………….
( podpis)

Załączniki:
1. dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, ( odpis z KW)
2. wypis z rejestru gruntów,
3. kopia mapy katastralnej.,
4. decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
w przypadku o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt 2,
5. pozwolenie, o którym mowa w art. 96 ust. 1a, w przypadku nieruchomości wpisanej
do rejestru zabytków
6. wstępny projekt podziału, 2
7. protokół z przyjęcia granic nieruchomości,
8. wykaz zmian gruntowych,
1
2

zaznacz właściwe
Nie dotyczy podziałów o których mowa w art. 95 u.o.g.n.

9. wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości
jest inne w księdze wieczystej
10. mapa z projektem podziału nr ewid. ………………………………………ilość
egz………………………………….
11. aktualny odpis z właściwego rejestru (dot. osób prawnych)
Uwaga: Załączniki od nr 7 do 10 dołącza się po uzyskaniu pozytywnej opinii (postanowienia).

Nie przedłożenie żądanych dokumentów spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia

