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

 (Imię i Nazwisko Wnioskodawca/y)                                                                                   (Miejscowość data)                

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

................................................................... 
 (Miejsce zamieszkania) 

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

Wójt Gminy Łącko 

 

WNIOSEK  

o dokonanie podziału nieruchomości  
 

Zwracam się z prośbą o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości 

o uregulowanym stanie prawnym wykazanym w KW NS1S/.................................................  

położonej w miejscowości ............................................... oznaczonej numerem ewidencyjnym 

działki(ek)....................................................... obręb .......................................... o powierzchni 

.........................ha.  

Podział ma na celu ......................................................................................................................... 

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

......................................................................................................................................i następuje: 

 zgodnie ze wstępnym projektem podziału. 

Przewidywany dostęp do drogi publicznej tj. dz. ewid. nr ………..……………….. dla 

wydzielanych działek numer: ………..……………………………………..………….. poprzez: 

* drogę wewnętrzną oznaczoną nr działki(ek)..............................................stanowiącą własność 

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

* ustanowienie służebności drogowych przez działki ................................................................... 

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

 W pierwszym etapie proszę o wydanie postanowienia opiniującego wstępny projekt 

podziału nieruchomości a po dokonaniu podziału, decyzji zatwierdzającej. 

 
*niepotrzebne skreślić 

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

 

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

 

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

 

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

 

 
Zgodnie art.23 ust.1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz. U. Z 2002 roku Nr 101, poz. 926) 
wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Gminy Łącko danych dotyczących mojej osoby w celu przeprowadzenia postępowania 

administracyjnego (dotyczy osób fizycznych). 
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Załączniki do wniosku: 

Zgodnie z art. 97  § 1a Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  

(Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.). 
 

1. Dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości w szczególności oświadczenie, o którym 

mowa w art. 116 ust. 2 pkt 4; 

2. Wypis z katastru nieruchomości (ewidencji gruntów i budynków) i kopia mapy katastralnej, 

obejmująca   nieruchomość podlegającą podziałowi. 

3.  Wstępny  projekt podziału. 

4. Pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków, w przypadku nieruchomości wpisanej 

do rejestru zabytków. 
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załącznik nr 1 

OŚWIADCZENIE 

przedstawiające aktualny stan wpisów w księdze wieczystej założonej dla nieruchomości 

objętej wnioskiem 

 

Ja/My niżej podpisany(a) 

1. ................................................................................................................................................... 

2. ................................................................................................................................................... 

3..................................................................................................................................................... 

4..................................................................................................................................................... 

zamieszkały(a) 

1. ................................................................................................................................................... 

2. ................................................................................................................................................... 

3..................................................................................................................................................... 

4..................................................................................................................................................... 

po zapoznaniu się z  art. 97 ust. 1a pkt 1, art. 116 ust. 2 pkt 4, art. 116 ust. 2a ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) 

oświadczam(y), że aktualny stan wpisów w księdze wieczystej nr NS1S/……………………. 

prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Nowym Sączu Wydział VI Ksiąg Wieczystych,  w której 

dla nieruchomości oznaczonej numerem działki ewidencyjnej …………….………..…. o 

powierzchni …….………..………..………. ha płożonej w obrębie ewidencyjnym 

………………………..……… wskazujący tytuł prawny dotyczący nieruchomości objętej 

wnioskiem o dokonanie podziału jest następujący: 

 

własność/ współwłasność/: 

1..................................................................................................................................................... 
(imię, nazwisko, imiona rodziców, udział we współwłasności) 

2..................................................................................................................................................... 
(imię, nazwisko, imiona rodziców, udział we współwłasności) 

3..................................................................................................................................................... 
(imię, nazwisko, imiona rodziców, udział we współwłasności) 

4..................................................................................................................................................... 
(imię, nazwisko, imiona rodziców, udział we współwłasności) 

 

 

Oświadczam, że posiadam pełnomocnictwo z dnia ………………………...... upoważniające 

mnie do złożenia oświadczenia o aktualnym stanie prawnym nieruchomości – w załączeniu. 
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Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

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

(miejscowość, data)                                                                   ................................................... 

 

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

 

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

 

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

(Podpisy) 

 

 

W przypadku gdy tytułem prawnym do nieruchomości dysponuje więcej niż jedna osoba, 

oświadczenia winni złożyć wszyscy, którzy takim tytułem dysponują. 

 

 


