Wnioskodawca:

............................., dnia ............................................

.......................................
......................................
Adres: ..........................
......................................

Wójt Gminy Sanok

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

ul. Kościuszki 23

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

Telefon:

38-500 Sanok
WNIOSEK W SPRAWIE PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI

Wnoszę o zatwierdzenie podziału nieruchomości położonej w miejscowości ...................................... gmina Sanok,
oznaczonej w operacie ewidencji gruntów działką o numerze ....................................... objętej księgą wieczystą
KW (lwh) ........................
- zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego *)
- zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy z dnia ............................... znak ...................................... *)
- działki rolnej (leśnej) o powierzchni mniejszej niż 0,3 ha *)
- niezależnie od ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego *)
*) niewłaściwe skreślić
Celem podziału wyżej wymienionej nieruchomości jest wydzielenie następujących działek
przeznaczonych pod (podać dokładny cel podziału).....................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
Dojazd do nowowydzielomych działek odbywać się będzie ...........................................................................
........................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

..........................................................
Podpis wnioskodawcy

Nie podlega opłacie skarbowej
(Art. 2 ust. 1 pkt. 1 ppkt g ustawy z dnia 9.09.2000 r.
o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 87, poz. 960 z późn. zm.)

ZAŁĄCZNIKI
1.
2.
3.
4.

Aktualny odpis z księgi wieczystej.
Wypis i wyrys z katastru nieruchomości.
Wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej.
Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli była wydana przed dniem złożenia wniosku o podział,
obowiązującą w dniu złożenia wniosku.
5. Wstępny projekt podziału wykonany na kopii mapy zasadniczej - 2 egz., z wyjątkiem podziałów o których mowa w art.
95 ustawy.
6. Protokół z przyjęcia granic nieruchomości.
7. Wykaz zmian gruntowych.
8. Mapę z projektem podziału.
9. Złożone w formie aktu notarialnego zobowiązanie do dokonania zamiany, w przypadku wniosku składanego na podstawie
art. 98b ustawy.
10. Zezwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na podział, jeżeli nieruchomość objęta jest wpisem do rejestru
zabytków.
Uwaga:
Dokumenty wymienione w pkt 6 – 8 należy dołączyć do wniosku o podział nieruchomości po przyjęciu ich do państwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego, z wyjątkiem wniosków składanych na podstawie art. 95 ustawy.

