Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Kierownika
Urzędu Miasta Zgorzelec
Nr 78/18 z dnia 04 grudnia 2018r.

Urząd Miasta Zgorzelec
ul. Domańskiego 7 59-900 Zgorzelec

Wydział Gospodarki
Nieruchomościami

potwierdzenie wpływu

wnioskodawca
…………………………………………….…………………………….
(nazwisko i imię lub nazwa firmy)

adres zamieszkania

…………………………………………….…..……………………….
(ulica, nr, kod pocztowy, miasto)

adres do korespondencji

………………………………………………….……………………….

dekretacja

(jeżeli jest inny niż podany wyżej)

telefon*

………………………………………………………..…………………
(stacjonarny, komórkowy)

Nr sprawy ……………………………
WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI ZATWIERDZAJĄCEJ PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI
Proszę
ulicy

o

wydanie

decyzji

zatwierdzającej

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

podział
oznaczonej

nieruchomości
w

katastrze

położonej

w

nieruchomości

Zgorzelcu
jako

przy
działka

Nr..................................................................., Obręb ....................AM -………........... dla której prowadzona jest
księga wieczysta nr .............................................

Celem podziału wyżej wymienionej nieruchomości jest:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
Dojazd do nowowydzielanych działek odbywać się będzie od ulicy/drogi :
………...............................................................................................................................................................................
Przedmiotowy podział został zaopiniowany pozytywnie Postanowieniem Burmistrza Miasta Zgorzelec
Nr ………………………………………………………………………z dnia ………………………………….
Przedmiotowa nieruchomość jest wpisana/ nie jest wpisana** do rejestru zabytków

.
…………………………………………………………………………..
Podpis/y właścicieli/użytkowników wieczystych nieruchomości

* Podanie przez Panią/Pana numeru telefonu kontaktowego jest dobrowolne, jednakże jego podanie może znacznie przyspieszyć
realizację wniosku. Przetwarzanie przez Urząd Miasta Zgorzelec podanego numeru telefonu odbywa się na zasadzie dobrowolnej zgody ,
którą można cofnąć w dowolnym czasie. Jednakże cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem
** Niepotrzebne skreślić

-2-

POUCZENIE
W przypadku nieruchomości będącej przedmiotem współwłasności lub współużytkowania wieczystego
wniosek winien być złożony przez wszystkich współwłaścicieli lub współużytkowników wieczystych, albo
osoby odpowiednio umocowane.
W przypadku składania przedmiotowego wniosku przez osoby prawne (spółki) podpisy pod wnioskiem
winny złożyć osoby umocowane do składania oświadczeń woli w imieniu spółki.

ZAŁĄCZNIKI
Wypis z rejestru gruntów (oryginał),
Mapa z projektem podziału nieruchomości i wykazem zmian gruntowych wykonany przez geodetę
uprawnionego - (po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron postępowania oraz 4 egzemplarze dla organu podziałowego),
3. Protokół przyjęcia granic nieruchomości,
4. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli była wydana przed dniem złożenia
wniosku o podział, (jeśli podział ma nastąpić na podstawie art.94 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
1.
2.

nieruchomościami ),

5.
6.

7.
8.

Pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru
zabytków (oryginał), ( zgodnie z art.96 ust.1a ustawy o gospodarce nieruchomościami),
Oświadczenie wydane przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane wraz z rzutami
poszczególnych kondygnacji dzielonego obiektu budowlanego, na których przedstawiono przebieg
projektowanej granicy - w przypadku podziału nieruchomości zabudowanej,
Kserokopia wpisu do KRS (w przypadku wniosku składanego przez osoby prawne),
Zawiadomienie o zmianach w danych ewidencyjnych (w przypadku, gdy w wyniku wnioskowanego podziału doszło do
zmian w ewidencji gruntów/katastrze nieruchomości),

9.

Wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze
wieczystej,

Wniosek nie podlega opłacie skarbowej

ADNOTACJE URZĘDOWE

