
miejscowość, data

imię i nazwisko, adres zam., nr tel.

WNIOSEK
o zatwierdzenie podziału nieruchomości

Zwracam się z wnioskiem o zatwierdzenie podziału nieruchomości

podpis wnioskodawcy

Drukuj Wyczyść formularz

♦    postanownienie opiniujące wstępny projekt podziału, z wyjątkiem przypadków, gdy podział
      nieruchomości ma być dokonany niezależnie od ustaleń planu miejscowego w warunkach art. 95

♦    decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli była wydana przed dniem złożenia
wniosku o podział, obowiązującą w dniu złożenia wniosku

numer księgi wieczystej

Celem podziału nieruchomości jest:

Przedkładam następujące załączniki:

♦    wypis i wyrys z katastru nieruchomości

♦    dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości (aktualny odpis z księgi wieczystej)

 położonej w

 z obrębu

stanowiącej działkę nrNr

przy ulicy:

♦    protokół z przyjęcia granic nieruchomości

♦   wykaz zmian gruntowych

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

♦                      egz. mapę z projektem podziału, sporządzoną przez uprawnionego geodetę w
zakresie podziałów nieruchomości

Opłata skarbowa - nie podlega

WÓJT GMINY DUSZNIKI
ul. Sportowa 1

64-550 Duszniki
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      nieruchomości ma być dokonany niezależnie od ustaleń planu miejscowego w warunkach art. 95
¨    decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli była wydana przed dniem złożenia wniosku o podział, obowiązującą w dniu złożenia wniosku
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