Numer sprawy: Znak:OŚ.6831. …… 20…..
Sienno, dnia …………………………………………….

Miejsce na pieczęć Urzędu

WNIOSEK
O PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI

Wójt Gminy Sienno
Ul. Rynek 36/40
27-350 Sienno
WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI

A

WNIOSEK DOTYCZY
wydania

decyzji zatwierdzającej projekt podziału

nieruchomości położonej w obrębie

…………………………………………………………………………………………. oznaczonej w ewidencji gruntów jako:
działka nr …………… o pow. ………… ha, na działki ……………………………..…….……………..…………………………
działka nr …………… o pow. ………… ha, na działki ………………………………….…………...…..……….…..……………
działka nr …………… o pow. ………… ha, na działki …………………………………….…………….…………….……………
B

DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY

Imię:
Nazwisko:

C

ADRES ZAMELDOWANIA WNIOSKODAWCY

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Gmina:

Ulica

Nr domu:

e-mail:

Telefon:

D

Nr lokalu:

MIEJSCE ZAMIESZKANIA WNIOSKODAWCY

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Ulica

Nr domu:

e-mail:

Telefon:

Nr lokalu:

* jeżeli jest inny niż adres zameldowania

E
DANE IDENTYFIKACYJNE PEŁNOMOCNIKA*
Imię i nazwisko

(adres do korespondencji)

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Ulica

Nr domu:

e-mail:
* jeżeli został ustanowiony

Telefon:

Nr lokalu:

F PRZEDMIOTOWA NIERUCHOMOŚĆ STANOWI WŁASNOŚĆ

G NR KSIĘGI WIECZYSTEJ

H CEL PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI

I

TRYB PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI




J

zgodnie z załączoną mapą z projektem podziału
– w trybie określonym w art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami tj. niezależnie od
ustaleń planu miejscowego.
zgodnie ze wstępnym projektem podziału
– w oparciu o ustalenia planu miejscowego (w tym przypadku, w pierwszym etapie
o wydanie opinii w formie postanowienia co do zgodności wstępnego projektu podziału
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ).

PRZEWIDYWANY DOSTĘP DO DROGI PUBLICZNEJ

…………………………………………………………..
(czytelne podpis/y wnioskodawcy/ów)

Załączniki:
1. Dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości
2. Wypis z katastru nieruchomości (ewidencji gruntów i budynków) i kopia mapy katastralnej, obejmująca
nieruchomość podlegającą podziałowi.
3. Pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków, w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru
zabytków.
4. Wstępny projekt podziału (……….. egz.) - z wyjątkiem podziałów, o których mowa w art. 95 Ustawy o
gospodarce nieruchomościami
5. Protokół przyjęcia granic nieruchomości i szkic graniczny.
6. Wykaz zmian gruntowych.
7. Wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek w ewidencji gruntów jest inne niż w księdze wieczystej.
8. Mapa z projektem podziału ( ……………..egz).

_______________________________________________________________________________________________________________
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922),
informuję, że:
1. Administratorem tak zebranych danych osobowych jest Gmina Sienno, ul. Rynek 36/40, 27-350 Sienno;
2. Dane będą przetwarzane w celu wydania decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości
3. Dane nie zostaną udostępnione innym podmiotom;
4. Obowiązek podania danych wynika z art. 97ustawy z dnia 21 sierpnia 1997roku o gospodarce nieruchomościami
5. Prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania wraz z prawem do kontroli przetwarzania danych zawartych
w zbiorze przysługuje zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.

