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• ustawa z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz.647),
• ustawa z dnia 7.07.1994r.. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623 z późn.),
• ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn.
zm.),
• ustawa z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr. Nr225, poz. 1653),
• ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 z późn.zm.),
• rozporządzenie Rady Ministrów z 7.12.2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości
(Dz.U. Nr 268 poz. 2663)

I. WYMAGANE DOKUMENTY
1) wniosek o zaopiniowanie wstępnego podziału nieruchomości wraz z:
- dokumentem stwierdzającym tytuł prawny do nieruchomości (odpis z księgi wieczystej),
- wypisem i wyrysem z katastru nieruchomości,
- decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (jeśli była wydana przed dniem złoŜenia
wniosku o podział), obowiązująca w dniu złoŜenia wniosku,
- wstępnym projektem podziału (z wyjątkiem podziałów dokonywanych niezaleŜnie od ustaleń planu
zagospodarowania przestrzennego – art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami),
2) wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości wraz z:
- protokółem z przyjęcia granic nieruchomości,
- wykazem zmian gruntowych,
- wykazem synchronizacyjnym, jeŜeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niŜ
w księdze wieczystej,
- mapą z projektem podziału.
II. OPŁATY
Zwolnione z opłat
III. TERMIN ODPOWIEDZI
- zaopiniowanie wstępnego podziału – do 14 dni od dostarczenia wniosku i niezbędnych dokumentów,
- decyzja zatwierdzająca projekt podziału – do 30 dni od złoŜenia projektu podziału nieruchomości.
IV. KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ
Stanowisko ds. planowania przestrzennego – pokój nr 26, tel. 62 7219-331,
V. SPOSÓB POSTEPOWANIA
1) ZłoŜenie wniosku o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału wraz z załącznikami.
2) Wydanie postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału nieruchomości.
3) ZłoŜenie wniosku o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości wraz
z załącznikami
4) Wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości.
VI. TRYB ODWOŁAWCZY
Na postanowienie opiniujące wstępny projekt podziału nieruchomości przysługuje prawo wniesienia
zaŜalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu w terminie 7 dni od doręczenia
postanowienia.
Od decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości przysługuje prawo wniesienia odwołania
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.
Zarówno zaŜalenia, jak i odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy.
VII. UWAGI
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