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PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI   
NR GG/01 

Podstawa prawna 

� ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. 
Dz. U. z 2016 poz. 23 z póżn. Zm 

� ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 
z 2015 poz. 1774 z póżn. zm) 

Sposób załatwienia 
sprawy  

Etap I – Wydanie postanowienia opiniującego wstępny projektu podziału (z wyjątkiem 
podziałów dokonywanych z art. 95 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce 
nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 1774 z póżn. zm) 
 
Etap II - Wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości  

Wymagane  
dokumenty  

 
Podziału nieruchomości dokonuje się na wniosek i koszt osoby, która ma w tym interes 
prawny. 
Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:  
1) stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości w szczególności oświadczenie, o którym 
mowa w art. 116 ust. 2 pkt 4(odpis księgi wieczystej albo oświadczenie przedstawiające 
aktualny stan wpisów w księdze wieczystej założonej dla nieruchomości objętej wnioskiem  
o wywłaszczenie wraz ze wskazaniem numeru księgi wieczystej albo zaświadczenie o 
stanie prawnym, jaki wynika ze zbioru dokumentów);  
2) wypis z katastru nieruchomości i kopię mapy katastralnej obejmującej nieruchomość 
podlegającą podziałowi;  
3) decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku, o którym 
mowa w art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce 
nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 1774 z póżn. zm;  
3a) pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków w przypadku nieruchomości 
wpisanej do rejestru zabytków;  
4) wstępny projekt podziału, z wyjątkiem podziałów, o których mowa w art. 95 ustawy z 
dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 
1774 z póżn. zm;  
5) protokół z przyjęcia granic nieruchomości; 
6) wykaz zmian gruntowych;  
7) wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości 
jest inne niż w księdze wieczystej; 
 8) mapę z projektem podziału.  
 
Jeżeli jest wymagane wydanie postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału, lub 
uzyskanie pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków, dokumenty wymienione w 
pkt 5–8 dołącza się do wniosku o podział nieruchomości po uzyskaniu pozytywnej opinii 
lub pozwolenia. Dokumenty te podlegają przyjęciu do państwowego zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego.  
 
Jeżeli nieruchomość jest przedmiotem współwłasności lub współużytkowania wieczystego, 
podziału można dokonać na wniosek wszystkich współwłaścicieli albo współużytkowników 
wieczystych. 

Opłaty  Nie pobiera się opłat  

Termin załatwienia 
sprawy  

Etap I – W ciągu dwóch tygodni od daty złożenia wniosku 
Etap II - W ciągu miesiąca od złożenia kompletnego wniosku  



Tryb odwoławczy  

Etap I - Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za 
pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga, w terminie 7 dni od daty doręczenia 
postanowienia 
Etap II -Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za 
pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga w terminie 14 dni od daty doręczenia 
decyzji  

Komórka  
odpowiedzialna  

Stanowisko ds. Geodezji 

Osoba właściwa do 
załatwienia sprawy 

Paulina Kowal – podinspektor  
Parter,  pokój 3,  tel.  642-31-42  wew.26 

Inne informacje  Urząd przeprowadza czynności administracyjne (nieodpłatnie). 
Czynności techniczne związane z podziałem są dokonywane przez geodetów (odpłatnie). 

Opracował: Paulina Kowal – podinspektor 21.06.2016r 
Sprawdził:  Teresa Argasińska – Sekretarz 28.06.2016 r 
Zatwierdził: Jacek Sołek – Burmistrz Miasta i Gminy Kańczuga 28.06.2016 r.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


