
.................................., dnia ............................
...........................................
 Imię i nazwisko wnioskodawcy

..................................................
         miejscowość  

.................................................
         ulica nr domu
.................................................
              telefon

Pan 
Wójt Gminy Ojrzeń

W N I O S E K
o wydanie postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału 

nieruchomości

 
Na podstawie art. 97 ustawy z 2010r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.

nr  102,  poz.  651),  proszę  o  wydanie  postanowienia  opiniującego  wstępny  projekt 

podziału  nieruchomości  oznaczonej  nr  ewid.  działki 

.................................................,położonej 

w ......................................................   .................................................................,  według 

proponowanego projektu podziału.

Podział  nieruchomości  nastąpi  w 

celu .....................................................................................................................................

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

........

                                                                                              ..................................................................................
                                                                                (podpis wnioskodawcy)



                                                                                              

INFORMACJA 
Podstawa prawna ustawy z 2010 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 102, poz. 651), 
tryb przepisów art. 97 ust. 1a, 1b. 
.

Wyjaśnienie art. 97 ust. 1a w/w ustawy.

Do wniosku 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, 
4. wstępny projekt podziału.





.................................., dnia ............................
...........................................
 Imię i nazwisko wnioskodawcy

..................................................
         miejscowość  

.................................................
         ulica nr domu
.................................................
              telefon

Pan 
Wójt Gminy Ojrzeń

W N I O S E K
o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości

 
Na podstawie art. 97 ustawy z 2010r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.

nr 102, poz. 651 z późn. zm.), proszę o wydanie postanowienia opiniującego wstępny 

projekt  podziału  nieruchomości  oznaczonej  nr  ewid. 

działki  .................................................,położonej 

w ......................................................   .................................................................,  według 

proponowanego projektu podziału.

Podział  nieruchomości  nastąpi  w 

celu .....................................................................................................................................

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

........

                                                                                              ..................................................................................
                                                                                (podpis wnioskodawcy)



.Ojrzeń , dnia 11.03.2014r.
Gmina Ojrzeń 
ul. Ciechanowska 27
06-456 Ojrzeń 

W N I O S E K
o wydanie postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału 

nieruchomości

 
Na podstawie art. 97 ustawy z 2010r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.

nr  102,  poz.  651),  proszę  o  wydanie  postanowienia  opiniującego  wstępny  projekt 

podziału nieruchomości oznaczonej nr ewid. działki 203/5.położonej w Ojrzeniu, według 

proponowanego projektu podziału.

Podział  nieruchomości  nastąpi  w  celu  wydzielenia  działek  budowlanych  zgodnie  z 

decyzjami o warunkach zabudowy.

                                                                                              ..................................................................................
                                                                                (podpis wnioskodawcy)




