
…………………………………                                 Miejscowość, data ……………..…………….. 

(imię, nazwisko) 

 

………………………………… 

(adres zam.) 

 

………………………………… 

(kod pocztowy)      Wójt Gminy Łambinowice 

Pan Tomasz Karpiński 

ul. T. Zawadzkiego 29 

48-316 Łambinowice 

 

WNIOSEK O WYDANIE OPINII 

W SPRAWIE WSTĘPNEGO PROJEKTU PODZIALU NIERUCHOMOŚCI 

 

 Wnoszę o zaopiniowanie przedstawionego wstępnego projektu podziału nieruchomości 

położonej w obrębie............................................, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków 

jako działka nr ..................., o powierzchni ........................ ha, na działki: 

- nr ................ o orientacyjnej powierzchni ……….......ha 

- nr ................ o orientacyjnej powierzchni ……….......ha 

- nr ................ o orientacyjnej powierzchni ……….......ha 

zgodnie zapisami art. 93*; 94 ust.1 pkt 1*; 94 ust.1 pkt 2* ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  

o gospodarce nieruchomościami (właściwe podkreślić*) 

Podział następuje w celu:………………………………………………………………………... 

Określenie sposobu dostępu nowo projektowanych działek do drogi publicznej (dostęp 

bezpośredni, wydzielenie działki pod drogę wewnętrzną lub ustanowienie służebności 

dojazdu)......................................................................................................................................... 

 

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

              podpis wnioskodawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I N F O R M A C J A 

Jeśli nieruchomość jest przedmiotem współwłasności lub współużytkowania wieczystego, podziału można 

dokonać na wniosek wszystkich współwłaścicieli albo współużytkowników wieczystych.. 

Do wystąpienia o wydanie opinii w sprawie zgodności wstępnego projektu podziału nieruchomości z miejscowym 

planem zagospodarowania przestrzennego/decyzją o warunkach zabudowy należy dołączyć: 

- dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości  

- aktualny wypis z rejestru gruntów  (nie straszy niż 3 miesiące), 

- kopię decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli była wydana przed dniem złożenia 

wniosku o podział, prawomocnej w dniu złożenia wniosku (jeśli podział następuje na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 

2 ustawy o gospodarce nieruchomościami) 

- wstępny projekt podziału, opracowany na kopii mapy zasadniczej – po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron 

postępowania i Urzędu (wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004r. w spra-

wie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. Nr 268 poz. 2663 z dnia 21.12.2004r.)  

- jeżeli dokonanie podziału spowoduje konieczność wykonania nowego zjazdu z drogi publicznej, należy dołączyć  

zgodę zarządcy drogi na wykonanie zjazdu, 

- w przypadku podziału nieruchomości zabudowanej, gdy proponowany podział powodowałby również podział 

budynku, może on się odbyć wzdłuż pionowych płaszczyzn, które tworzone są przez ściany oddzielenia 

przeciwpożarowego usytuowane na całej wysokości budynku, a w budynkach nie posiadających ścian oddzielenia 

przeciwpożarowego – wzdłuż pionowych płaszczyzn utworzonych przez  ściany usytuowane na całej wysokości 

budynku, wyraźnie dzielące budynek na dwie odrębnie funkcjonujące części. W tym przypadku do wniosku należy 

dołączyć rzuty poszczególnych kondygnacji budynku przedstawiające projektowany odcinek granicy wewnątrz 

budynku lub stosowne zaświadczenie potwierdzające istnienie (w linii projektowanej granicy) ściany o której 

mowa wyżej. 

- w przypadku podziału nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków należy dołączyć pozwolenie 

wojewódzkiego konserwatora zabytków, o którym mowa w art. 36 ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami 

Po uzyskaniu postanowienia opiniującego pozytywnie wstępny projekt podziału nieruchomości wnioskodawca w 

celu zatwierdzenia projektu podziału powinien przedłożyć: 

- mapę z projektem podziału 

- protokół z przyjęcia granic nieruchomości 

- wykaz zmian gruntowych 

- wykaz synchronizacyjny(jeśli oznaczenie działek w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej) 

 

 


