
……………………………………… Łochów, dnia …………………. 
 (imię i nazwisko właściciela/li 

 Lub użytkownika/ów wieczystego/ych) 
 

……………………………………... 
 (adres) 

 

……………………………………... 
 (telefon kontaktowy) 

 
 

  Burmistrz Łochowa 
 

 

Wniosek o podział nieruchomości 
  

 Wnoszę o wydanie decyzji w sprawie zatwierdzenia podziały nieruchomości składającej się z  

działki/ek nr ………………………………….. położone/ych w obrębie ................................................  

Nr KW  .....................................................................................................................................................  

Powierzchnia nowych działek wynosi ......................................................................................................  

Dla w/w nieruchomości była wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu  

nr. ..............................................................................................................................................................  

Podział nieruchomości ma na celu  
(zaznaczyć właściwy cel) 

 

 1) Wydzielenie działki pod budowę; 

 2) Powiększenie sąsiedniej nieruchomości; 

 3) Regulację granic między sąsiadującymi nieruchomościami; 

 4) Wydzielenie nowej drogi (niebędącej niezbędną drogą dojazdową do nieruchomości wchodzących w 

skład gospodarstwa rolnego); 

 5) Zniesienie współwłasności nieruchomości zabudowanej co najmniej dwoma budynkami, 

wzniesionymi na podstawie pozwolenia na budowę, jeżeli podział ma polegać na wydzieleniu dla 

poszczególnych współwłaścicieli, wskazanych we wspólnym wniosku, budynków wraz z działkami 

gruntu niezbędnymi do prawidłowego korzystania z tych budynków; 

 6) Wydzielenie działki budowlanej, jeżeli budynek został wzniesiony na tej działce przez samoistnego 

posiadacza w dobrej wierze; 

 7) Wydzielenie części nieruchomości, której własność lub użytkowanie wieczyste zostały nabyte z 

mocy prawa; 

 8) Realizację roszczeń do części nieruchomości, wynikających z przepisów niniejszej ustawy lub z 

odrębnych ustaw; 

 9) Realizację przepisów dotyczących przekształceń własnościowych albo likwidacji przedsiębiorstw 

państwowych lub samorządowych; 

 10) Wydzielenie części nieruchomości objętej decyzją o ustaleniu lokalizacji drogi publicznej; 

 11) Wydzielenie części nieruchomości objętej decyzją o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej; 

 12) Wydzielenie działki budowlanej, niezbędnej do korzystania z budynku mieszkalnego; 

 13) Wydzielenie działek gruntu na terenach zamkniętych; 

 14) Inne cele niewymienione w pkt. 1-13………………………………………………………………....... 

           ………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Do wniosku dołączam następujące dokumenty: 

1. Stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości; 

2. Wypis z katastru nieruchomości i kopia mapy katastralnej; 

3. Wstępny projekt podziału (nie dotyczy celów wymienionych w pkt. 5-13); 

4. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu; 

5. Pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków (gdy nieruchomość wpisana jest do rejestru 

zabytków) 
 

 

 
 ………………………………………………… 

 Podpis wnioskodawcy 


