
 Wnioskodawca:  
                                                                                                       Sobótka, dnia .................................. 
.................................................... 
                           (imię i nazwisko) 
 

.................................................... 
                                     (adres) 
 

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

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

                                      (Nr telefonu)                                                                                                                      

                         Urząd Miasta i Gminy Sobótka 

                                                                                      ul. Rynek 1 

 55-050 Sobótka 

                                   
 

Wniosek o wydanie postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału 

nieruchomości 
 

 

Zwracam się z wnioskiem o wydanie postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału 

nieruchomości z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

 
 
Dane dotyczące nieruchomości: 
 

położenie nieruchomości ........................................................................................................................... 
 

obręb ewidencyjny ..................................................................................................................................... 
 

numer działki ............................................................................................................................................. 
 

powierzchnia nieruchomości...................................................................................................................... 
 

nr księgi wieczystej ..................................................................................................................... 
 
 

 

 

stanowiącej własność:  
 

1. ................................................................................................................................................... 
(imię i nazwisko właściciela/współwłaściciela, adres) 

 

2. ................................................................................................................................................... 
(imię i nazwisko współwłaściciela, adres) 

 

3. ................................................................................................................................................... 
(imię i nazwisko współwłaściciela, adres) 

 

 
Cel podziału:  
 
 

Proponuje się wydzielenie …………….…działek, które oznaczone zostały we wstępnym projekcie  
 

podziału jako ……………………………………………………..…………. Przeznaczenie działek po  
 

podziale ...................................................................................................................................................... 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 
  

…………………………………………………………………………………………………………. 



Informacje uzupełniające:  
Dostęp do drogi publicznej jest zapewniony (wybrać prawidłowe): 

a) bezpośrednio 

b) pośrednio poprzez ustanowienie służebności poprzez działkę/i …………………….……….… 

c) pośrednio poprzez wydzielenie drogi wewnętrznej/działki dojazdowej 

 
 

ZAŁĄCZNIKI:    
 

1. wstępny projekt podziału nieruchomości, sporządzony na aktualnej mapie zasadniczej zgodnie 

z art. 3 rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu 

dokonywania podziałów nieruchomości
1
 w ilości egzemplarzy: 2 + 1 dla każdego właściciela lub 

użytkownika wieczystego; 
 

2. dokumenty stwierdzające tytuł  prawny do nieruchomości (odpis z KW, akt notarialny, akt 

własności ziemi); 
 

3. rzuty poszczególnych kondygnacji z zaznaczonym odcinkiem granicy wewnątrz budynku – jeżeli 

podział powoduje podział budynku  
 
 

 

 

        

 

        ....................................................... 
         (podpis właściciela/li nieruchomości) 

                                                           
1
 Wstępny projekt podziału nieruchomości opracowuje się na kopii mapy zasadniczej, a w przypadku jej braku  

na kopii mapy katastralnej, uzupełnionej o niezbędne dla projektu podziału elementy zagospodarowania terenu. 

Wstępny projekt podziału powinien zawierać w szczególności: 

1. granice nieruchomości podlegającej podziałowi; 

2.  oznaczenie nieruchomości podlegającej podziałowi według danych z katastru nieruchomości 

oraz księgi wieczystej, a w razie jej braku - według innych dokumentów określających stan prawny 

nieruchomości; 

3. powierzchnię nieruchomości podlegającej podziałowi; 

4. naniesione w kolorze czerwonym granice projektowanych do wydzielenia działek gruntu; 

5. przedstawione w kolorze czerwonym powierzchnie projektowanych do wydzielenia działek gruntu; 

6. przedstawioną w formie graficznej w kolorze czerwonym lub w formie opisowej propozycję sposobu 

zapewnienia dostępu projektowanych do wydzielenia działek gruntu do drogi publicznej. 

 


