Radzyń Podlaski, dnia .....................................
Wnioskodawca:
.......................................
.......................................
..........................................

Burmistrz Miasta
Radzyń Podlaski
WNIOSEK
Zwracam się z prośbą o wyrażenie zgody na podział nieruchomości oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działka nr ........................ położonej w Radzyniu Podlaskim
przy ul.
...............................................................,
obręb
.....................
zgodnie
z załączonym wstępnym projektem podziału sporządzonym na mapie zasadniczej w skali
1:500.
Niniejszy podział ma na celu .................................................................................................
...............................................................................................................................................
W pierwszym etapie proszę o wydanie postanowienia o zgodności podziału
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Radzyń Podlaski
a w drugim etapie wydanie decyzji zatwierdzającej podział działki po dostarczeniu mapy
z projektem podziału.
Pouczenie:
Podziału nieruchomości dokonuje się na wniosek i koszt osoby, która ma w tym interes prawny.
Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć następujące dokumenty:
1) stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości;
2) wypis z katastru nieruchomości i kopię mapy katastralnej obejmującej nieruchomość podlegającą
podziałowi;
3) decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli była wydana przed dniem złożenia
wniosku o podział, obowiązującą w dniu złożenia wniosku;
4) wstępny projekt podziału, z wyjątkiem podziałów, o których mowa w art. 95;
5) protokół z przyjęcia granic nieruchomości;
6) wykaz zmian gruntowych;
7) wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż
w księdze wieczystej;
8) mapę z projektem podziału.
1. Jeżeli jest wymagane wyrażenie opinii, o której mowa w art. 93 ust. 4 i 5, dokumenty wymienione
w ust. 1a pkt 5-8 dołącza się do wniosku o podział nieruchomości po uzyskaniu pozytywnej opinii.
Dokumenty te powinny być przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
2. Jeżeli nieruchomość jest przedmiotem współwłasności lub współużytkowania wieczystego, podziału
można dokonać na wniosek wszystkich współwłaścicieli albo współużytkowników wieczystych. Przepis art.
199 Kodeksu cywilnego stosuje się odpowiednio. Nie dotyczy to podziału, o którym orzeka sąd.
Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski z siedzibą w Radzyniu
Podlaskim, ul. Warszawska 32. Kontakt z inspektorem ochrony danych: Radzyń Podlaski,
ul. Warszawska 32, targonskir@radzyn-podl.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celu wydania decyzji
o podziale nieruchomości i mogą być przechowywane przez okres 25 lat od dnia złożenia wniosku.
Administrator może udostępnić dane osobowe tylko podmiotom uprawnionym. Osobie, której dane dotyczą
przysługuje prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także wniesienia skargi
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z naruszeniem przepisów o ochronie danych
osobowych. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
..................................................
/podpis/
Zgodnie z art. 2, ust. 1, pkt. 1, litera h, ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r.
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1044, z późn. zm.).decyzja wydawana na podstawie przepisów ustawy z dnia
21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, z późn. zm.) nie podlega
opłacie skarbowej.

