KARTA USŁUGI
GP.6831
Podział nieruchomości

Urząd Miejski
w
Koluszkach
Komórka
organizacyjna:

Data zatwierdzenia:

Referat Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki
Nieruchomościami

Tel./Fax:
tel i fax: 44 725-67-54; 44 725 67-53; 44 714-58-15
PODSTAWA PRAWNA
• ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 roku poz. 1990
z późniejszymi zmianami).
WYMAGANE DOKUMENTY

•

zgodnie z załącznikiem stanowiącym integralną część wniosku.

OPŁATY
•

Wniosek nie podlega opłacie

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
• do 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy (art. 35 § 3 k.p.a.), o każdym przypadku
niezałatwienia sprawy w terminie, organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny
zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy (art. 36 § 1 k.p.a.).
MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Dokumenty można złożyć w:
• Kancelarii Urzędu Miejskiego w Koluszkach ul. 11 Listopada 65 (parter) w następujących godzinach:
w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 8:00 – 16:00;
we wtorki w godz. 8:00 – 17:00;
w piątki w godz. 8:00 – 15:00,
• lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Koluszkach, 95-040 Koluszki, ul. 11 Listopada 65.
OSOBY DO KONTAKTU
•
Bożena Gąsiorek - Inspektor w Referacie Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami
II piętro pok. 208 tel. 44 725 67 54
DOKUMENT WYJŚCIOWY
Decyzja administracyjna.
TRYB ODWOŁAWCZY
Od wydanej decyzji administracyjnej przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania od decyzji do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Łodzi ul. Piotrkowska 86 za pośrednictwem organu wydającego decyzję.
INNE INFORMACJE (UZUPEŁNIAJĄCE)
Brak.

Pieczątka kancelarii i data wpływu wniosku

Koluszki, dnia ……………………………..

Burmistrz Koluszek
ul. 11 Listopada 65
95-040 Koluszki

WNIOSEK O WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA PODZIAŁOWEGO
Wnioskodawca:
...................................................................................................................................................................................
(Imię i Nazwisko/ Nazwa firmy)
...................................................................................................................................................................................
(Adres zameldowania: ulica , nr budynku/nr mieszkania, kod pocztowy, miasto)
...................................................................................................................................................................................
(Adres do korespondencji wypełnić jeżeli jest inny niż adres zameldowania)
...................................................................
(Telefon kontaktowy).
Zwracam się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie podziału nieruchomości stanowiącej własność
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
położonej w ……………………………………………………………………………………………………… oznaczonej w operacie ewidencji gruntów
i budynków jako działka/ki nr ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
obręb ……………………………………………………………………………. jednostka ewidencji gruntów ………………………………………………………..
dla której prowadzona jest księga wieczysta ……………………………………………………………………………………………………………………………
Celem podziału wyższej wymienionej nieruchomości jest wydzielenie następujących działek (należy wskazać ich
przeznaczenie):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Dojazd do nowo wydzielonych działek odbywać się będzie:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

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

Do wniosku załączam następujące dokumenty*:
1.

Aktualny oryginał odpisu księgi wieczystej lub inny dokument własności dla dzielonej nieruchomości;

2.

Wypis z rejestru gruntów i budynków,

3.

Wstępny projekt podziału (3 egz.) opracowany na kopii mapy zasadniczej, a w przypadku jej braku na kopii mapy
katastralnej (potwierdzonej przez organ ją wydający) uzupełniony w razie potrzeby niezbędnymi dla projektu
podziału elementami zagospodarowania tereny, zgodnie z wymogami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia

7 grudnia 2004 r., w sprawie
(Dz. U. z 2004 r., Nr 268, poz. 2663);

sposobu

i

trybu

dokonywania

podziałów

nieruchomości

4.

Rzuty poszczególnych kondygnacji budynku wraz z przedstawieniem przebiegu projektowanej granicy
– w przypadku, gdy przedmiotem podziału jest nieruchomość zabudowana, a proponowany jej podział powoduje
także podział budynku;

5.

Wykaz synchronizacyjny- w przypadku, gdy oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne
niż w księdze wieczystej;

6.

Inne (wymienić)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 roku poz. 1990 z późniejszymi zmianami);
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r., w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości
(Dz. U. z 2004 r., Nr 268, poz. 2663).

