Lipowiec Kościelny, dnia …………………
…………………………………
(imię i nazwisko wnioskodawcy)

…………………………………
(adres)

Wójt Gminy Lipowiec Kościelny

WNIOSEK
o wydzierżawienie nieruchomości

Proszę o wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lipowiec
Kościelny, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem ewidencyjnym ………………………..
położonej w obrębie …………………………… gm. Lipowiec Kościelny z przeznaczeniem
na …………………………………………………….. na okres ………………………………

………………………………….
(podpis wnioskodawcy)

Do wniosku dołączam:
- kopia mapy nieruchomości

Lipowiec Kościelny, dnia …………………
…………………………………….
(imię i nazwisko)

……………………………………
(adres)

Wójt Gminy Lipowiec Kościelny

WNIOSEK
o podział nieruchomości
Zwracam się z prośbą o zaopiniowanie zgodności proponowanego podziału
działki nr ………………………, położonej w obrębie ……………………………
gm. Lipowiec Kościelny z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Lipowiec Kościelny.
Podział przedmiotowej działki ma na celu …………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
Planowane przeznaczenie wydzielonych działek gruntu:
- działka nr ………….. o pow. …………… m² - …………………………………………….
- działka nr ………….. o pow. …………… m² - …………………………………………….
- działka nr ………….. o pow. …………… m² - …………………………………………….
- działka nr ………….. o pow. …………… m² - …………………………………………….
- działka nr ………….. o pow. …………… m² - …………………………………………….
- działka nr ………….. o pow. …………… m² - …………………………………………….
- działka nr ………….. o pow. …………… m² - …………………………………………….
- działka nr ………….. o pow. …………… m² - …………………………………………….

………………………………..
(podpis wnioskodawcy)

Do wniosku dołączam:
1) Tytuł prawny do nieruchomości
2) Wypis z rejestru gruntów
3) Wstępny projekt podziału działki
4) ………………………………….

Lipowiec Kościelny, dnia …………………
………………………………………
(imię i nazwisko wnioskodawcy)

………………………………………
(imiona rodziców)

………………………………………
(miejsce zamieszkania)

………………………………………
(numer ewidencyjny PESEL)

Wójt Gminy Lipowiec Kościelny

WNIOSEK
o odpłatne przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Wnioskuję o przekształcenie w prawo własności prawa użytkowania wieczystego niżej
wymienionej nieruchomości stanowiącej własność gminy Lipowiec Kościelny:
- numer nieruchomości …………………………………………………
- powierzchnia nieruchomości …………………………………………
- położenie nieruchomości ……………………………………………..
- numer księgi wieczystej …………………………………………………….
Prawo użytkowania wieczystego w/w nieruchomości powstało na podstawie ¹:
- umowy notarialnej ………………………………………………………….
- decyzji administracyjnej ……………………………………………………
- orzeczenia sądu …………………………………………………………….
- innej …………………………………………………………………………
i trwa nieprzerwanie do dnia dzisiejszego.
W dniu wejścia w życie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 83) tj. w dniu
13 października 2005 r. użytkownikiem wieczystym w/w nieruchomości był ²:
…………………………………………………………………………………………
na podstawie ³:
- umowy notarialnej …………………………………………………………..
- decyzji administracyjnej ……………………………………………………
- orzeczenia sądu ……………………………………………………………..
- innej …………………………………………………………………………
Prawo użytkowania wieczystego w/w nieruchomości nabyłem na podstawie 4:
- umowy notarialnej ………………………………………………………….
- decyzji administracyjnej ……………………………………………………

-2- orzeczenia sądu …………………………………………………………….
- innej ………………………………………………………………………..
Rodzaj zabudowy lub przeznaczenia nieruchomości:
…………………………………………………………………………………………
Opłatę za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
wniosę - jednorazowo.
Oświadczam, że nie posiadam uprawnień do nieodpłatnego przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności na podstawie art. 5 ustawy o przekształceniu
prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

…………………………………….
(podpis wnioskodawcy)

Do wniosku złączam:
1. Aktualny odpis księgi wieczystej nieruchomości
2. Kopia decyzji administracyjnej
3. Kopia umowy notarialnej
4. …………………………………………………
Opłata skarbowa – 10 zł
(potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku).

¹ - wpisać numer dokumentu i datę wydania
² - wpisać imię i nazwisko użytkownika wieczystego
³ - wpisać numer dokumentu i datę wydania
4 – wpisać numer dokumentu i datę wydania

Lipowiec Kościelny, dnia ……………………..
……………………………………….
(imię i nazwisko wnioskodawcy)

……………………………………….
(adres)

……………………………………….
(telefon)

Wójt Gminy Lipowiec Kościelny

WNIOSEK
o rozgraniczenie nieruchomości
Wnioskuję o rozgraniczenie nieruchomości położonej w gminie Lipowiec Kościelny
oznaczonej w ewidencji gruntów obręb ………………………. jako działka nr ……………
stanowiącej własność ………………………………………………………………………..
zam. ………………………………………………………………………………………….
z nieruchomościami sąsiednimi oznaczonymi w ewidencji gruntów obręb …………………
jako działki nr ……………………………………………………………………………….
Wnioskuję o upoważnienie geodety uprawnionego …………………………………………
do wykonania na moje zlecenie czynności ustalenia przebiegu granic.
Oświadczam, że poniosę wszelkie koszty wynikłe z wnioskowanego postępowania o
rozgraniczenie nieruchomości.
…………………………………….
(podpis wnioskodawcy)

Do wniosku załączam:
1. Wypisy z rejestru gruntów
2. Kopia mapy ewidencyjnej dla nieruchomości rozgraniczanych
3. Zgoda geodety uprawnionego na wykonanie czynności ustalenia przebiegu granic.
Opłata skarbowa – 10 zł
(potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku).

Lipowiec Kościelny, dnia …………………..
……………………………………………..
(imię i nazwisko wnioskodawcy)

…………………………………………….
(adres)

……………………………………………
(telefon)

Wójt Gminy Lipowiec Kościelny

WNIOSEK
o sprzedaż nieruchomości komunalnej w drodze bezprzetargowej
Wnioskuję o sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów
jako działka nr ………………………… o powierzchni ………………………………….
położonej w obrębie …………………………………. gm. Lipowiec Kościelny
w celu …………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Nieruchomość stanowi własność Gminy Lipowiec Kościelny.

……………………………….
(podpis wnioskodawcy)

Do wniosku załączam:
1. Wypis z rejestru gruntów

Lipowiec Kościelny, dnia …………………
……………………………………….
(imię i nazwisko wnioskodawcy)

……………………………………….
(adres)

………………………………………
(telefon)

Wójt Gminy Lipowiec Kościelny

WNIOSEK
o sprzedaż nieruchomości komunalnej w drodze przetargu

Wnioskuję o sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów
jako działka nr ………………………… o powierzchni …………………………….........
położonej w obrębie ……………………………….. gm. Lipowiec Kościelny
w celu …………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Nieruchomość stanowi własność Gminy Lipowiec Kościelny.

…………………………………
(podpis wnioskodawcy)

Do wniosku załączam:
1. Wypis z rejestru gruntów

……………………………………
(nazwa organu-adresata wniosku)

….....................................................
(kod pocztowy-miejscowość)

ulica …………………. nr ………
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Imię/imiona

Nazwisko
…………………

…………………...

Nazwa osoby prawnej lub jednostki
organizacyjnej
…………………

miejscowość

…………………

Wnioskodawca:
Adres zamieszkania
miejscowość:…………………………
kod pocztowy:……………..................
ulica…………………………………..
nr domu…………..nr lokalu…............
Adres siedziby

miejscowość:…………………………
…………………... kod pocztowy:……………………….
ulica………………………………….
nr domu………….nr lokalu………….
Informacje o położeniu budynku, którego dotyczy wniosek:
ulica
obręb
numer działki usytuowanie
ewidencyjny ewidencyjnej
budynku¹

…………... ……………..

1.budynek
naziemny
2.budynek
……….........
podziemny

Dane
kontaktowe
telefon
………………..
e-mail
………………..
Dane
kontaktowe
telefon
………………..
e-mail
………………..
status
budynku²

1.budynek
istniejący
2.budynek
w trakcie
budowy
3.budynek
prognozowany

Załącznik:
1.Kopia mapy³ ………………… w skali ……………….. na której kolorem …………………
wyróżniono budynek będący przedmiotem wniosku.
………………………… dnia …………. 20 …… r. ……..…………………...
(podpis wnioskodawcy)

¹ Niepotrzebne skreślić.
² Właściwe podkreślić.
³ Załącznikiem może być kopia mapy: zasadniczej, ewidencyjnej, z projektem podziału,
topograficznej w skali nie mniejszej niż 1:10 000 lub kopia projektu zagospodarowania
działki lub terenu.

Lipowiec Kościelny, dnia ……………………
……………………………………………..
(imię i nazwisko wnioskodawcy)

…………………………………………….
(adres)

Urząd Gminy w Lipowcu Kościelnym

WNIOSEK
o wydanie zaświadczenia
Wnioskuję o wydanie z a ś w i a d c z e n i a o numerze porządkowym dla budynku
zlokalizowanego na działce ewidencyjnej numer ………..........................................................
położonej w miejscowości …………………………. w obrębie ……………………………..
gm. Lipowiec Kościelny.
Zaświadczenie niezbędne jest w celu przedłożenia w Kancelarii Notarialnej*/ ..………………
…………………………………………………………………………………………………..

………………………………..
(podpis wnioskodawcy)

*- niepotrzebne skreślić
Opłata skarbowa – 17 zł
(potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku).

Lipowiec Kościelny, dnia …………………….
……………………………………………..
(imię i nazwisko wnioskodawcy)

…………………………………………….
(adres)

Urząd Gminy w Lipowcu Kościelnym

WNIOSEK
o wydanie zaświadczenia

Wnioskuję o wydanie z a ś w i a d c z e n i a stwierdzającego przeznaczenie
działki/działek* numer ewidencyjny: ………………………………………………………….
położonej/położonych* w obrębie …………………………………. gm. Lipowiec Kościelny
w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipowiec
Kościelny.
Zaświadczenie niezbędne jest w celu przedłożenia w Kancelarii Notarialnej*/ ………………
…………………………………………………………………………………………………
* - niepotrzebne skreślić
………………………………
(podpis wnioskodawcy)

Do wniosku dołączam:
- Kopia wypisu z rejestru gruntów
Opłata skarbowa – 17 zł
(potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku).

