
Wnioskodawca: 
Nazwisko i imię: 
............................................................................... 
............................................................................... 
Adres:…................................................................. 
Kod pocztowy:……......................................……... 
Telefon …………............................................…… 
e-mail …………….............................................…. 

Wójt Gminy Mielec 

ul. Głowackiego 5 

39-300 Mielec 

               
Wniosek  o wydanie opinii w sprawie zgodności wstępnego projektu podziału 

nieruchomości z ustaleniami planu miejscowego lub z warunkami określonymi  
w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub przepisami odrębnymi  

 

 Na podstawie art. 93, art. 94 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, wnoszę 
o zaopiniowanie przedstawionego wstępnego projektu podziału nieruchomości, obejmującego wchodzące 
w skład nieruchomości działki,  

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

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

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

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

 Celem podziału w/w nieruchomości jest:  

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

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

 Określenie sposobu dostępu nowo projektowanych działek do drogi publicznej (dostęp bezpośredni, 
wydzielenie działki pod drogę wewnętrzną lub ustanowienie służebności dojazdu).  

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

 Data wydania i numer ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli 
taka decyzja została wydana dla obszaru objętego podziałem i obowiązuje w dniu złożenia niniejszego 
wniosku: 

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

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) 

Wymagane załączniki: 

- aktualne dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości (przedstawiające aktualny stan wpisów w księdze wieczystej), 
- aktualny wypis z rejestru gruntów (nie straszy niż 3 miesiące), 
- aktualną kopię mapy ewidencyjnej (nie straszy niż 3 miesiące), 
- kopię ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli była wydana przed dniem złożenia wniosku o podział, 

obowiązującą w dniu złożenia wniosku,  
- wstępny projekt podziału, opracowany na kopii mapy zasadniczej – po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron postępowania i Urzędu, 


