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..................................                 Rewal, dnia ...........................  r. 
                             Nazwisko i imię 

.................................. 
                             Ulica i nr domu 

.................................. 
                               Miejscowość 

.................................. 
                                 nr telefonu 

                                       
                                                               Wójt Gminy Rewal 

                                                             72-344 Rewal ul. Mickiewicza 19 
 
 

WNIOSEK 
o wydanie opinii w sprawie zgodności wstępnego projektu podziału 

nieruchomości: 
 

 z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Rewal zatwierdzonego uchwałą nr ………………………. Rady 

Gminy Rewal z dnia ……………………………………………………………....... 

 z przepisami odrębnymi 

 z warunkami określonymi w decyzji nr ……………….. o warunkach 

zabudowy  z dnia ………………………………… znak ………………………....*  

 
Zgodnie z art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 j.t. z późniejszymi zmianami) proszę o wydanie opinii w sprawie 

zgodności wstępnego projektu podziału działki o numerze geodezyjnym: …............................ 

………………………………. położonej w obrębie ewidencyjnym ….……….…………………….  

na działki o projektowanych numerach geodezyjnych: 

………………………………………… o powierzchni ok.  ……………………………… m2 

………………………………………… o powierzchni ok.  ……………………………… m2 

………………………………………… o powierzchni ok.  ……………………………… m2 

………………………………………… o powierzchni ok.  ……………………………… m2 

………………………………………… o powierzchni ok.  ……………………………… m2 

………………………………………… o powierzchni ok.  ……………………………… m2 

………………………………………… o powierzchni ok.  ……………………………… m2 

 
 

…………………………….. 
                                                                                                                                                Podpis 

 

* niepotrzebne skreślić 
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Załączniki: (zaznaczyć „v”, które załączniki zostały podłączone do wniosku) 
 
1. Aktualny dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (wyciąg z księgi wieczystej, akt notarialny 

lub skrócony wypis hipoteczny) 

2. Aktualny wypis z rejestru gruntów  

3. Decyzja o warunkach zabudowy, jeżeli była wydana przed dniem złożenia wniosku o podział, obowiązującą 

w dniu złożenia wniosku (dotyczy zgodności wstępnego projekt podziału z decyzją o warunkach zabudowy)  

Wstępny projekt podziału, opracowany na kopii mapy zasadniczej (min. 2 egzemplarze) 

4. Jeżeli dokonanie podziału spowoduje konieczność wykonania nowego zjazdu z drogi publicznej, należy 

dołączyć zgodę zarządcy drogi na wykonanie zjazdu  

5. W przypadku podziału nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków należy dołączyć pozwolenie 

wojewódzkiego konserwatora zabytków, o którym mowa w art. 36 ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r.  

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  

6. W przypadku podziału nieruchomości zabudowanej, gdy proponowany podział powodowałby również podział 

budynku, może on się odbyć wzdłuż pionowych płaszczyzn, które tworzone są przez ściany oddzielenia 

przeciwpożarowego usytuowane na całej wysokości budynku, a w budynkach nie posiadających ścian 

oddzielenia przeciwpożarowego – wzdłuż pionowych płaszczyzn utworzonych przez ściany usytuowane na 

całej wysokości budynku, wyraźnie dzielące budynek na dwie odrębnie funkcjonujące części. W tym 

przypadku do wniosku należy dołączyć rzuty poszczególnych kondygnacji budynku przedstawiające 

projektowany odcinek granicy wewnątrz budynku lub stosowne zaświadczenie potwierdzające istnienie (w 

linii projektowanej granicy) ściany o której mowa wyżej (podpisane przez rzeczoznawcę do spraw 

zabezpieczeń pożarowych), 

7. W przypadku podziału nieruchomości zabudowanej, gdy projektowane linie graniczne przebiegają  

w odległości mniejszej niż 4 m od ściany istniejącego budynku z otworami okiennymi lub drzwiowymi lub 

mniejszej niż 3 m w przypadku ściany bez otworów okiennych lub drzwiowych oraz projektowana granica 

przebiega bezpośrednio przy ścianie budynku, należy dołączyć zaświadczenie potwierdzające, że 

wnioskowany podział jest zgodny z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa pożarowego (podpisane przez 

rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych),  

8. Pełnomocnictwo dla osoby upoważnionej, jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika wraz z dowodem 

wniesienia opłaty skarbowej + dowód zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 17 zł (część IV załącznika do 

ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej  Dz. U. z 2015 r., poz.783 j.t. z późniejszymi zmianami)  

 


