
 
Węgrów, dnia ................................ 

..................................................................................... 
imię i nazwisko właściciela (użytkownika  wieczystego) 

..................................................................................... 
adres do korespondencji, 

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

..................................................................................... 
tel. kontaktowy 

 
 

BURMISTRZ MIASTA W ĘGROWA 
 
 

WNIOSEK O PODZIAŁ NIERUCHOMO ŚCI 
w trybie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  

(tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 1774 z zm.) 
 
Wnoszę o podział nieruchomości położonej w Węgrowie przy ul. ……………………... 

oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ………………...........  dla której jest urządzona 

księga wieczysta Nr SI1W/................................ prowadzona przez Sąd Rejonowy w Węgrowie. 

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

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

- * zgodnie z ustaleniami planu miejscowego, w przypadku braku planu z przepisami 

odrębnymi albo decyzją o warunkach zabudowy.  

- * w trybie określonym w art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami tj. niezależnie od 

ustaleń planu miejscowego a w przypadku jego braku  niezależnie od decyzji o warunkach 

zabudowy.  

 Przewidywany dostęp do drogi publicznej dla wydzielanych działek poprzez: 
• *wydzielaną drogę wewnętrzną oznaczoną jako działka nr ................................................. 

z ustanowieniem na tej drodze odpowiednich służebności. 
• * ustanowienie służebności drogowych przez działkę nr....................................................... 

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

czytelne podpisy wnioskodawców 

* właściwe podkreślić 
 
 
Zgodnie z art. 2, ust. 1,  pkt. 1, litera h, ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015r.  poz. 
1635 z późn. zm) decyzja wydawana na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r.,  poz. 783 z późn. zm) nie podlega opłacie skarbowej. 

 



  
Załączniki(*): 
 

1. Odpis księgi wieczystej lub oświadczenie przedstawiające aktualny stan wpisów w księdze 
wieczystej założonej dla nieruchomości objętej wnioskiem, lub inny dokument własności.  
Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: 
„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula 
ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.  

2. Wypis z rejestru gruntów i kopia mapy ewidencyjnej, obejmująca nieruchomość 
podlegającą podziałowi.  

3. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu  (w przypadku braku planu 
miejscowego).  

4. Pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków, w przypadku nieruchomości wpisanej 
do rejestru zabytków. 

5. Wstępny  projekt podziału (3 egz.) wykonany na odbitce mapy zasadniczej - z wyjątkiem 
podziałów, o których mowa w art. 95 Ustawy o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 
2015 r.,  poz. 1774 z późn. zm). 

6. Protokół przyjęcia granic nieruchomości i szkic graniczny.  
7. Wykaz zmian gruntowych.  
8. Wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek w ewidencji gruntów jest inne niż w księdze  

wieczystej.  
9. Mapę z projektem podziału (5 egz) . 
Jeżeli jest wymagane wyrażenie opinii lub pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków, 
dokumenty wymienione w pkt 6 – 9 dołącza się do wniosku po uzyskaniu pozytywnej opinii lub 
pozwolenia. Dokumenty podlegają przyjęciu do państwowego zasobu geodezyjnego i 
kartograficznego. 
 


