
......................................................... 
         (miejscowo��, data) 

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

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

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

      (Imi� i nazwisko, adres wła�ciciela nieruchomo�ci 

      lub u�ytkownika wieczystego, lub wszystkich 
      współwła�cicieli nieruchomo�ci, lub 

      współu�ytkowników wieczystych) 

URZ�D  MIASTA W  JASTARNI 

Ul. Portowa 24 

 84- 140 Jastarnia 

                         

Wnosz� o podział  nieruchomo�ci poło�onej w ………...............................  

przy ulicy ............................................ oznaczonej numerem ewidencyjnym 

działki(ek).................................................................... 

obr�b ........................... arkusz   mapy  ....................... o powierzchni .........................m2, 

dla której urz�dzona jest ksi�ga wieczysta KW Nr …………………..  

Podział ma na celu  ............................................................................................... 

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

..............................................................................................................................i nast�puje: 

*1. zgodnie z zał�czon� map� z projektem  podziału  

– w trybie okre�lonym w art. 95 ust. ………… ustawy o gospodarce nieruchomo�ciami tj. niezale�nie od 

ustale� planu miejscowego  a w przypadku jego braku  niezale�nie od decyzji o warunkach zabudowy) 

*2. zgodnie ze wst�pnym projektem podziału  

– w oparciu o ustalenia  planu miejscowego, a w przypadku jego braku z zgodnie przepisami odr�bnymi 

lub warunkami okre�lonymi w decyzji o warunkach zabudowy (w tym przypadku, w pierwszym etapie  

o wydanie  opinii w formie postanowienia co do zgodno�ci wst�pnego projektu podziału z  przepisami j/w). 

  Przewidywany dost�p do drogi publicznej dla  wydzielanych działek: 

od ulicy  .................................................. poprzez: 

* drog� wewn�trzn� oznaczon� nr działki(ek)......................................stanowi�c� własno��

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

* ustanowienie słu�ebno�ci drogowych przez działki ........................................................... 

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

( podpis/y  wnioskodawcy/ów) 

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

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

............................................ 
*wła�ciwe podkre�li�  

Urz d Miejski w Jastarni

ul. Portowa 24

84-140 Jastarnia



Zgodnie z art. 2, ust. 1,  pkt. 1, litera h, ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635) decyzja 

wydawana na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomo�ciami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603, z 

pó�n. zm) nie podlega opłacie skarbowej. 

         

Zał�czniki do wniosku: 

I      - niezale�nie od ustale� planu - w trybie okre�lonym w art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomo�ciami:

1.   Dokument stwierdzaj�cy tytuł prawny do nieruchomo�ci (aktualny odpis z ksi�gi wieczystej lub akt 

własno�ci) 

1a. Odpis z rejestru przedsi�biorców (w przypadku spółek prawa handlowego, spółdzielni, przedsi�biorstw). 

2.   Wypis z katastru nieruchomo�ci (ewidencji gruntów i budynków) i kopia mapy katastralnej, obejmuj�ca   

nieruchomo�� podlegaj�c� podziałowi. 

3. Pozwolenie konserwatora zabytków (Powiatowy Konserwator Zabytków w Pucku, ul. 1 Maja 16),  

    w przypadku nieruchomo�ci wpisanej do rejestru zabytków. 

4.   Protokół przyj�cia granic nieruchomo�ci. 

5.   Wykaz zmian gruntowych. 

6. Wykaz synchronizacyjny, je�eli oznaczenie działek w ewidencji gruntów jest inne ni� w ksi�dze  

wieczystej. 

7.   Mapy z projektem podziału. 

8. Dokumenty potwierdzaj�ce poszczególne cele podziału (zgodnie z art. 95 ustawy o gospodarce 

nieruchomo�ciami). 

       9. Rzuty poziome poszczególnych kondygnacji budynków (dotyczy przypadku gdy przedmiotem podziału 

 jest nieruchomo�� zabudowana, a proponowany jej podział powoduje tak�e podział budynku, granice 

 projektowanych do wydzielenia działek gruntu powinny przebiega� wzdłu� osi pionowych płaszczyzn, 

 które tworzone s� przez �ciany oddzielenia przeciwpo�arowego usytuowane na całej wysoko�ci 

 budynku od fundamentu do przekrycia dachu. W budynkach, w których nie ma �cian oddzielenia 

 przeciwpo�arowego, granice projektowanych do wydzielenia działek gruntu powinny przebiega�

wzdłu� osi pionowych płaszczyzn, które tworzone s� przez �ciany usytuowane na całej wysoko�ci 

 budynku od fundamentu do przekrycia dachu, wyra�nie dziel�ce budynek na dwie odr�bnie 

 wykorzystywane cz��ci, które maj� własne wej�cia i s� wyposa�one w odr�bne instalacje). 

Cele podziału w trybie art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomo�ciami: 

1. Zniesienie współwłasno�ci nieruchomo�ci zabudowanej co najmniej dwoma budynkami, 

wzniesionymi na podstawie pozwolenia na budow�, je�eli podział ma polega� na wydzieleniu 

dla poszczególnych współwła�cicieli, wskazanych we wspólnym wniosku, budynków 

wraz z działkami gruntu niezb�dnymi do prawidłowego korzystania z tych budynków. 

2. Wydzielenie działki budowlanej, je�eli budynek został wzniesiony na tej działce przez 

samoistnego posiadacza w dobrej wierze. 

3. Wydzielenie cz��ci nieruchomo�ci, której własno�� lub u�ytkowanie wieczyste zostały 

nabyte z mocy prawa. 

4. Realizacja roszcze� do cz��ci nieruchomo�ci, wynikaj�cych z przepisów ww. ustawy lub 

odr�bnych ustaw (we wniosku nale�y poda� jakich)  

5. Realizacja przepisów dotycz�cych przekształce� własno�ciowych albo likwidacji 

przedsi�biorstw pa�stwowych lub samorz�dowych (we wniosku nale�y poda� jakich) 

6. Wydzielenie cz��ci nieruchomo�ci obj�tej decyzj� o ustaleniu lokalizacji drogi publicznej. 

7. Wydzielenie cz��ci nieruchomo�ci obj�tej decyzj� o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej. 

8. Wydzielenie działki budowlanej niezb�dnej do korzystania z budynku mieszkalnego. 

9. Wydzielenie działek gruntu na terenach zamkni�tych. 

         



Zał�czniki do wniosku: 

 II  - zgodnie z ustaleniami planu miejscowego, a w przypadku jego braku z przepisami odr�bnymi  

lub z warunkami okre�lonymi w decyzji o warunkach zabudowy: 

1.   Dokument stwierdzaj�cy tytuł prawny do nieruchomo�ci (aktualny odpis z ksi�gi wieczystej lub akt 

własno�ci) 

1a. Odpis z rejestru przedsi�biorców (w przypadku spółek prawa handlowego, spółdzielni, przedsi�biorstw). 

2.   Wypis z katastru nieruchomo�ci (ewidencji gruntów i budynków) i kopia mapy katastralnej, obejmuj�ca   

nieruchomo�� podlegaj�c� podziałowi. 

3.   Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu  (w przypadku braku planu miejscowego). 

4.  Wst�pny  projekt podziału (3 egz.) wraz z  orientacj� - z wyj�tkiem podziałów, o których mowa w art. 

95 Ustawy o gospodarce nieruchomo�ciami  (Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z 2004r. z pó�. zm.) tj. 

niezale�nie od ustale� planu miejscowego. 

5. Pozwolenie powiatowego konserwatora zabytków (Powiatowy konserwator Zabytków w Pucku, ul. 1 

Maja 16) w przypadku nieruchomo�ci wpisanej do rejestru zabytków. 

• Po uzyskaniu pozytywnej opinii, wniosek nale�y uzupełni� o dokumenty, które podlegaj� przyj�ciu do 

pa�stwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego tj.: 

6.   Protokół przyj�cia granic nieruchomo�ci. 

7.   Wykaz zmian gruntowych. 

8.  Wykaz synchronizacyjny, je�eli oznaczenie działek w ewidencji gruntów jest inne ni� w ksi�dze  

wieczystej. 

9.   Mapy z projektem podziału. 

      10.  Rzuty poziome poszczególnych kondygnacji budynków (dotyczy przypadku gdy przedmiotem podziału 

 jest nieruchomo�� zabudowana, a proponowany jej podział powoduje tak�e podział budynku,  granice 

 projektowanych do wydzielenia działek gruntu powinny przebiega� wzdłu� osi pionowych płaszczyzn, 

 które tworzone s� przez �ciany oddzielenia przeciwpo�arowego usytuowane na całej wysoko�ci 

 budynku od fundamentu do przekrycia dachu. W budynkach, w których nie ma �cian oddzielenia 

 przeciwpo�arowego, granice projektowanych do wydzielenia działek gruntu powinny przebiega�

wzdłu� osi pionowych płaszczyzn, które tworzone s� przez �ciany usytuowane na całej wysoko�ci 

 budynku od fundamentu do przekrycia dachu, wyra�nie dziel�ce budynek na dwie odr�bnie 

 wykorzystywane cz��ci, które maj� własne wej�cia i s� wyposa�one w odr�bne instalacje). 

 Nie przedło�enie ��danych dokumentów spowoduje pozostawienie wniosku bez 

 rozpatrzenia.


