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............................................................................... 
Adres:…................................................................. 
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Wójt Gminy Mielec 

ul. Głowackiego 5  

39-300 Mielec 

                 

WNIOSEK O PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI 
 

Wystąpienie o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości 
 
Na podstawie art. 96 i art. 97 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, 
wnoszę o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości, w skład której wchodzą objęte 
przedstawionym projektem podziału działki,  

oznaczone geodezyjnie nr .................................................................................................................,  

w obrębie (miejscowości ) .................................................................................................................,  

 Przedmiotowa nieruchomość stanowi 
własność............................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 

i posiada w Sądzie Rejonowym w Mielcu urządzoną księgę wieczystą KW nr ........................... 

 Załączony projekt podziału nieruchomości sporządzony został w oparciu o postanowienie Wójta 
Gminy Mielec  znak ................................................................... z dnia ..................................... *) 

 Załączony projekt podziału sporządzony został w oparciu o przepisy art. 95 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami, w związku z zamiarem wydzielenia:........................................... 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................*)  

(należy podać cel podziału oraz sposób dostępu projektowanych działek do drogi publicznej)  

KLAUZULA ZGODY 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Gminy Mielec, z siedzibą przy ul. 

Głowackiego 5, 39-300 Mielec w celu zatwierdzenia podziału nieruchomości. 

Zostałem poinformowany/a o moich prawach i obowiązkach. Przyjmuję do wiadomości, iż konsekwencją niewyrażenia zgody 

na przetwarzanie moich danych osobowych będzie brak możliwości zatwierdzenia podziału nieruchomości. 

 
 
 
 
......................, dnia...........................r.    …………………….………..…………… 

(czytelny podpis) 

*) niepotrzebne skreślić 

 

Wymagane załączniki: 

- protokół z przyjęcia granic nieruchomości wraz ze szkicem granicznym,  
- wykaz zmian gruntowych, wykaz synchronizacyjny (jeżeli oznaczenie działek w rejestrze gruntów jest inne niż w księdze wieczystej) – po 

jednym egzemplarzu dla każdej ze stron postępowania, 1 egzemplarz dla Urzędu, 1 egzemplarz dla Starosty,   
- mapę z projektem podziału – po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron postępowania, 1 egzemplarz dla Urzędu, 1 egzemplarz dla Starosty,  

- aktualne – nie starsze niż 3 miesiące dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości (przedstawiające aktualny stan wpisów w 
księdze wieczystej), wypis z rejestru gruntów oraz kopię mapy ewidencyjnej, jeżeli dokumenty dołączone do  wystąpienia o opinię utraciły 
ważność oraz w przypadku gdy podział nieruchomości nie wymagał opiniowania wstępnego projektu podziału), 


